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Terugkijkend op het jaar 2020 ontkom ik er niet aan om, in mijn voorwoord voor ons jaarverslag, ook de 
coronacrisis te benoemen. Deze heeft zeker effect op mens en dier én op onze manier van werken gehad.
Onze deelnemers van de dierenvoedselbank kregen daardoor te maken met een totaal andere aanpak.
Zo verviel onze wekelijkse uitgifte van diervoer en daarmee helaas ook het stukje sociaal contact met hen, 
omdat de ontmoetingsplek, met tevens de mogelijkheid voor een praatje en een kop koffie, door de corona 
maatregelen noodgedwongen kwam te sluiten. Onze vrijwilligers kwamen voor een  nieuwe uitdaging te 
staan.
Onze hulp stoppen was voor ons geen optie, we wilden mens en dier niet extra in de problemen brengen 
door onze dierenvoedselbank voor onbepaalde tijd te sluiten. Inmiddels is er een prachtig systeem 
ontstaan.
Dankzij een enthousiast, hardwerkend team wordt er nu bij iedere deelnemer een diervoerpakket aan 
huis gebracht. Zo komt de deelnemer, met minimale inkomsten, niet extra in de problemen en blijft er 
voldoende voeding voor hun huisdier gewaarborgd.
Een logistieke uitdaging maar het is gelukt! 
 
Onze plannen en voorbereidingen in 2020 om met een dierenambulance op Walcheren te gaan rijden 
kende ook, dankzij de coronacrisis, een zware start met flink wat obstakels.
We hadden dan wel, tot onze grote blijdschap, van stichting DierenLot een dierenambulance tot onze  
beschikking gekregen, maar we hadden nog niet één chauffeur of bijrijder die op pad kon gaan voor de 
dieren in nood!

We werden flink uitgedaagd om door heel creatief te denken en te handelen tóch tot een start te kunnen 
komen.
Zo konden bijvoorbeeld de informatieavonden voor potentiële vrijwilligers en de sollicitatierondes die  
daarop zouden volgen niet plaatsvinden op de manier die wij bedacht hadden en zelfs ook al naar buiten 
hadden gecommuniceerd. 
Toch wilden wij onze streefdatum van 15 april 2020 niet loslaten want de dieren in nood hadden ons 
nodig, te meer omdat er in Vlissingen op dat moment helemaal geen dierenambulance meer reed.

Met een kennismakingsfilmpje van een half uur, met daarin uitleg over onze visie en doelstelling, bereikten 
we toch onze geïnteresseerden en konden we, veelal online, de daaruitvloeiende sollicitaties afnemen.
Dat resulteerde in een groepje van 24 personen die we klaarstoomden om voor het eerst op pad te gaan.
Trots ben ik op deze pioniers die het bestaan van onze dierenambulance voor het eerst op de kaart zette.

VOORWOORD
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Inmiddels weten wij goed om te gaan 
met de online- en de in kleine groepjes te 
geven cursussen.
En worden onze medewerkers door deze 
opgedane kennis steeds meer ervaren.

We werken fijn samen met de asielen, 
dierenartsen en de vermist- en gevonden 
dierenplatforms zoals  
Amivedi. 

Als laatste wil ik toch ook nog ons zoek - 
en vangteam benoemen.
Ontstaan tijdens het meezoeken naar een 
verdwaalde kat.
We bleken daar eigenlijk heel goed in te 
zijn.
Inmiddels staat er een, 24/7 oproepbaar 
en ervaren team paraat dat vrijwel direct 
in actie kan komen voor een vermiste 
hond of kat. 

Wij beschikken inmiddels over vangkooien 
en zaklampen.

We boeken successen en er is niks mooiers 
om een verdwaald en soms al lang vermist 
dier weer in de armen van een gelukkige 
eigenaar te zien.

Ik ben trots op onze mooie stichting, 
het geeft een voldaan gevoel dat we  
zowel de dieren in nood als de mens 
daarachter de steun kunnen bieden die zij 
nodig hebben!

Jolanda Lichtenberg - Voorzitter
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HOOGTEPUNTEN

 5



FEBRUARI
Vanaf 1 februari zijn we dan officieel Stichting Dierenwelzijn  
Walcheren en hebben we ons gepresenteerd aan de lokale pers met 
ons nieuwe logo. Dit is ook het startsein om vrijwilligers te gaan 
werven!
 
Op 7 februari zijn wij naar Gerrit en Paula van  “Dierenambulance 
Vianen en omstreken” geweest om te gaan praten wat er allemaal bij 
komt kijken om met een dierenambulance van stichting DierenLot te 
starten en ermee te gaan rijden op Walcheren.
Er kwam veel op ons af, maar met een hoofd vol nuttige informatie 
keerden we terug naar Vlissingen.
We waren vastberaden om ons plan te laten slagen en vooral de  
dieren in Vlissingen (waar geen dierenambulance meer reed) niet in 
de kou te laten staan.

JANUARI
We zijn nog maar net in het nieuwe jaar, als de eerste 
dierenvoedselbank uitgifte weer gepland staat. Met een groepje 
vrijwilligers gaan we weer pakketten maken voor de dieren van de 
leden. Om wat extra financiële ruimte te krijgen hebben we een 
emballage actie opgezet bij een supermarkt wat toch weer ruim 350 
euro opleverde. Verder zijn de plannen om een eigen 
dierenambulance te gaan rijden uitgewerkt en hebben we een 
nieuwe naam voor de stichting bedacht. Nu alles nog regelen met de 
notaris en een aanvraag indienen bij Stichting DierenLot voor een 
ambulance. Middels een crowdfunding voor de opstart van de 
dierenambulance hebben we een klein startkapitaal kunnen ophalen.
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APRIL
Dan is de dag eindelijk aangebroken dat we in onze eigen 
dierenambulance mogen gaan rijden om op Walcheren dieren in 
nood te helpen. Beginnend met 14 enthousiaste vrijwilligers mogen 
wij in de eerste twee weken al meer dan 30 keer op pad. Meteen 
krijgen wij met allerlei verschillende meldingen te maken: wegge-
lopen honden, aangereden katten, verzwakte vogels. We bevrijden 
een meeuw die verstrikt is geraakt in het net van een voetbaldoel en 
een tijd lang houden we een gans in de gaten die gewond is aan de 
snavel. Ook krijgen wij in de eerste week al de gruwelijke melding van 
de politie over een dode hond te water met een ingeslagen kop. Toch 
zijn er ook al meldingen waar we heel blij van worden. Zo mochten 
we een slechtziende kat die al twee weken vermist was terugbrengen 
naar een dolblije eigenaar.

MAART
En daar kwam de corona. Al onze plannen werden opeens een uitdaging. De geplande 
informatie-avond moest geannuleerd worden, maar tegelijkertijd was het wel noodzakelijk om 
vrijwilligers te vinden en te informeren. Dat moest anders aangepakt worden. Middels een video 
door de voorzitter hebben we de potentiële vrijwilligers toegesproken en zijn we begonnen met één 
op één sollicitatiegesprekken. 
25 maart werden we verwacht bij Stichting DierenLot om de ambulance in ontvangst te nemen. Nog 
voordat we officieel van start gingen werden we al gebeld voor een blind oud hondje dat op de weg 
gevonden was.
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JUNI
Het warme weer wordt nu echt een feit en dat betekent de introductie 
van onze zomerambulance. Hiermee controleren wij bij drukke 
parkeerplaatsen op honden die zitten opgesloten in veel te warme 
auto’s. Op 1 juni komt al direct de eerste melding van een oververhitte 
hond. Veel mensen lijken te schrikken van hoe snel een auto, zelfs met 
open raam, opwarmt en zo een dodelijk gevaar wordt voor 
achtergelaten dieren.
Verder worden we beziggehouden met duiven weghalen en 
weghouden van een dieronvriendelijk net in een winkelcentrum wat 
een dagelijkse taak lijkt te zijn. We herenigen met een eigenaar een 
ontsnapte husky die lekker door de visolie had gerold. Deze wordt dan 
ook meteen grondig gewassen en ook moet onze ambulance even 
goed worden doorgelucht. Daarnaast bekommeren we ons om de 
meeuwenkolonie waarvan tientallen jongen om het leven zijn 
gebracht door maaiwerkzaamheden van de gemeente. 

MEI
In mei merken we goed dat een extra dierenambulance op Walcheren 
hard nodig is aangezien we deze maand al bijna 100 meldingen 
mogen behandelen. We hebben het voornamelijk druk met jonge 
vogels, maar ook krijgen we te maken met een ontsnapt lammetje, 
een gewond hert en een gewonde zeehond. Daarbij worden we nog 
tweemaal opgeroepen voor een dood dier in het kanaal. Het gaat de 
eerste keer om een hoogzwangere poes en de tweede keer om een 
klein hondje in de buurt van de hond die we in april vonden.
Gelukkig krijgen we ook leukere meldingen. De mascotte van onze 
stichting wordt namelijk geboren met een spoedkeizersnee. De jonge 
moederpoes had 2 reeds gemummificeerde en 3 levende kittens in 
haar buik. Daarvan heeft 1 kitten de bevalling helaas niet gered. De 
twee overige kittens worden in een pleeggezin opgenomen omdat 
de moeder er niets van wil weten. Er wordt alles aan gedaan om deze 
kleintjes van slechts 90 en 61 gram van alles te voorzien. Helaas redt 
de kleinste het niet, maar onze Beer houdt vol en groeit op tot een 
geweldige grote broer voor toekomstige pleegkittens.
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AUGUSTUS
Dat onze dierenambulance hard nodig is, blijkt wel uit het feit dat 
we in augustus al 500 keer zijn uitgereden voor dieren in nood. Deze 
maand hebben we een blind katje gered van een verdrinkingsdood. 
Het katje was in een sluis gevallen en hield zich ternauwernood vast 
aan een wiebelende balk. In samenwerking met de sluiswacht en de 
brandweer kon het beestje gered worden en na een bezoek aan de 
dierenarts weer naar huis gebracht worden.
Ook rijdt onze zomerambulance en treft jammer genoeg nog steeds 
veel oververhitte dieren. Niet alleen redden we honden uit hete au-
to’s, maar ook andere dieren die het hard nodig hebben, zoals vogels. 
Gelukkig zijn er ook meldingen waar we later hard om kunnen lachen. 
Een aangereden dier dat later een trui blijkt te zijn, of een kat die lijkt te 
zijn aangereden maar gewoon lekker ligt te slapen. 

JULI
We zien dat we steeds bekender worden op Walcheren en telkens 
meer meldingen krijgen, nu al bijna 180 in heel juli. We beginnen de 
maand goed en weten een poesje thuis te brengen dat al een maand 
vermist was omdat zij in een auto was meegereisd naar een loods. We 
krijgen onze eerste melding van een vos in nood. Het welpje bleek een 
verbrijzelde poot en bekken te hebben en er werd door de dierenarts 
besloten het uit zijn lijden te verlossen.
Ook krijgen wij op 30 juli misschien wel onze heftigste melding tot dan 
toe. In een flatgebouw in Vlissingen vindt een explosie plaats. 
Vrijwilligers schieten van alle kanten te hulp en proberen met behulp 
van de hulpdiensten mensen en dieren te redden. 2 katten worden 
met spoed naar de dierenarts gebracht en later die avond gaan ook 
nog 2 honden voor controle daar naar toe. 3 dagen later wordt kat 
Lucky levend uit het gebouw gered en kunnen we ons geluk niet op.
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OKTOBER
Het wordt herfst en ook de hoeveelheid meldingen neemt langzaam 
af in oktober. We worden gebeld voor een kitten van ongeveer 10 
weken oud dat wordt gevonden bij een ondergrondse vuilcontainer. 
Hoe kan iemand dit toch over zijn hart verkrijgen? 
Gelukkig zijn er ook goede mensen, zoals de melders die het niet 
vertrouwden toen ze een verwarde kat tweemaal bijna aangereden 
zagen worden. Het bleek om een blind poesje te gaan die al een 
aantal dagen vermist was en medicatie nodig had. Eenmaal thuis werd 
ze liefdevol door haar zusje verwelkomd.
Het blijkt een kattenmaand te worden als we samen met het LID en 
dierenasiel een zwaar vervuilde woning binnengaan en daar 19 
verwaarloosde katten redden.

SEPTEMBER
Dat de mens ook schade toebrengt aan dier en natuur zien we in 
september maar weer. Een meeuw met een plastic ring rond zijn nek 
wordt gered nadat hij dichterbij wordt gelokt met frietjes, want daar 
zijn ze nou eenmaal dol op. Daarbij wordt een eendje door de 
dierenarts bevrijd van een vishaak in haar keel.
Ook worden op een camping die binnenkort zou sluiten op klaarlichte 
dag 3 hertjes en een moedergeit neergeschoten door jagers, maar 
verder lieten de gasten het niet komen. We werden opgeroepen om 
de nog levende dieren een veilig nieuw thuis te bezorgen.
Daar blijft het helaas niet bij voor ons. We weten een hond te vangen 
die het op een rennen heeft gezet en ondertussen al ruim 40 km heeft 
afgelegd. In dezelfde dienst duiken onze vrijwilligers ook nog in het 
kanaal om een kat onder een brug te redden.
Aan het eind van de maand wordt het kouder en gaat het stormen. 
’s-Ochtends worden we opgeschrikt door de melding van een zwaar 
onderkoelde kat met een valstrik om de nek. Het beestje leeft nog, dus 
we gaan met spoed naar de dierenarts. De kat heeft echter zo’n lage 
temperatuur dat het in bijzijn van de eigenaar wordt ingeslapen. Dit 
blijkt later niet de eerste melding in de omgeving te zijn van katten met 
valstrikken. We houden ons hart vast.
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NOVEMBER
Niet vaak krijgen wij meldingen van roofvogels, dus het was extra 
bijzonder dat we deze maand een buizerd die in problemen was 
mochten helpen. Meerdere meldingen kwamen binnen over de vogel 
die niet meer goed leek te kunnen vliegen. Het is altijd mooi als zo veel 
mensen zich bekommeren om een dier in nood. Verder reden wij uit 
voor een verdwaalde Chihuahua, verscheidene schapen die vastzaten 
in het prikkeldraad en verschillende verzwakte egeltjes. Ook had een 
zijdehoentje het op een lopen gezet en was op een autoweg beland. 
Dan steekt ook de vogelgriep in onze regio op. Een verzwakte witte 
gans liet zijn vleugels hangen en werd door de groep verstoten. Het 
dier kon helaas niet meer worden geholpen en werd door de 
dierenarts geëuthanaseerd. 
Alle vrijwilligers kregen deze maand ook een dieren EHBO-cursus van 
Dierenkliniek De Ark, om zo beter te zijn voorbereid voor wat we in 
het veld kunnen aantreffen. De hond van de dierenartsen was een 
gewillige vrijwilliger om de ambulanciers op haar te laten testen hoe je 
het beste de hartslag kunt voelen en tandvlees kunt bekijken.

DECEMBER
Dan is het alweer de laatste maand van het jaar, maar we zitten niet 
stil. We herenigen verscheidene honden en katten met hun eigenaren 
en brengen zieke of verzwakte dieren naar de desbetreffende opvang. 
Daaronder een torenvalk die tegen een stadsbus vloog en aan een 
spiegel bleef hangen. Behalve een dik oog leek er niet veel aan de 
hand te zijn, maar hij werd ter controle wel aan de opvang 
overgedragen.
In iets meer dan een half jaar tijd zijn we meer dan 1000 keer 
uitgereden en hebben we zoveel dieren en mensen kunnen helpen en 
dat allemaal dankzij de hulp van Stichting DierenLot. Ook bedanken 
we alle instanties waar we samen mee werken zoals Dierenasiel 
Walcheren, Vogel-en Zoogdierenopvang De Mikke etc. Inmiddels 
zetten 50 vrijwilligers zich iedere dag door wind en weer voor onze 
stichting in.
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DIERENVOEDSELBANK
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Onze Dierenvoedselbank biedt 
hulp aan mensen met een 
minimum inkomen die wonen 
in de gemeenten Vlissingen, 
Middelburg en Veere. Dit 
gebeurt in de vorm van het 
verstrekken van  
diervoedselpakketten voor 
hun huisdieren, zodat deze 
niet de dupe worden van de 
mindere financiële situatie van 
hun baasjes. Op deze manier 
hebben hun huisdieren toch 
een goed gevuld maagje.

Ook in 2020 konden wij onze 
leden weer voorzien van 
pakketten met voer voor hun 
geliefde huisdieren. Echter op 
een heel andere manier dan de 

voorgaande jaren.
Vanwege corona was het 
namelijk niet meer mogelijk dat 
de leden hun wekelijkse pakket 
afhaalden onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Sociaal 
contact is namelijk heel 
belangrijk voor onze doelgroep 
en wij konden hieraan een 
wekelijkse bijdrage leveren. 

Toch wilden wij hen niet in de 
steek laten en zijn daarom in 
april begonnen met het aan huis 
bezorgen van 2-maandelijkse 
pakketten; vrijwilligers stellen 
deze pakketten samen en deze 
worden ook door vrijwilligers bij 
de leden thuis bezorgd. Dit werd 
en wordt door onze leden nog 

steeds zeer op prijs gesteld. In 
oktober zijn we overgestapt naar 
het maandelijks bezorgen van 
deze pakketten. 

Op 1 januari 2020 noteerden wij 
in totaal 75 leden, verdeeld over 
Vlissingen, Souburg en 
Middelburg.
Op 30 juni 2020 waren dit er  
in totaal 78: in Vlissingen 45, 
Souburg 13, Middelburg 19 en 
Koudekerke 1.
Op 31 december 2020 was het 
aantal nog steeds 78: in  
Vlissingen 42, Souburg 15, 
Middelburg 19, Arnemuiden 1 
en Koudekerke 1. 
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Het ledenbestand is dus stabiel gebleven. Gelukkig waren er meerdere leden waarvan de financiële  
situatie dusdanig verbeterd was, dat zij uit ons bestand geschreven konden worden. Dit zijn voor ons altijd 
verheugende berichten. Maar anderzijds zijn er ook weer nieuwe leden ingeschreven, waar uit blijkt dat er 
behoefte is  aan onze Dierenvoedselbank.

Ook voor de Dierenvoedselbank konden we gelukkig een beroep doen op een groter wordende groep 
vrijwilligers. Op 1 januari 2020 waren dit er 2; op 30 juni 6 en op 31 december 23. 
Meerdere vrijwilligers helpen, naast hun inzet voor onze dierenambulance, ook bij het samenstellen en  
bezorgen van de maandelijkse pakketten. Zonder hen zou het echt niet mogelijk zijn om in deze corona 
tijd baasjes en bazinnetjes te ondersteunen.

Om deze maandelijkse voeruitgiftes te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van (voer)donaties door o.a. 
DierenLot, particulieren, dierenartsen, bedrijven.
DierenLot geeft ons de gelegenheid om 2-wekelijks een wensenlijst (voor diervoer en andere  
dierenbenodigdheden) in te sturen. Gelukkig zijn wij meerdere malen uitgeloot om in Arkel voer op te 
mogen halen. Particulieren (volwassenen en kinderen) brengen ons regelmatig restanten van voer omdat 
hun huisdier overleden is. Voor hen een trieste zaak, maar wij zijn er blij mee dat zij aan ons denken om 
ons het voer te schenken. Hoe klein en voor wel dier dan ook.
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Ook de dierenartsen op Walcheren 
weten ons  goed te vinden, want van 
hen ontvangen wij regelmatig mooie 
restant partijen.
Bij grootwinkelbedrijven in Vlissingen 
zijn er meerdere inzamelacties  
geweest en ook  dierenwinkels laten 
zich niet onbetuigd. O.a. op Dierendag 
en met kerst is duidelijk gebleken dat 
veel mensen en/of organisaties begaan 
zijn met de huisdieren van onze leden 
en hebben wij grote donaties mogen 
ontvangen. 

Bij de voeruitgifte op 5 december 
is  aan alle leden een kerstpakketje 
uitgedeeld met wat extra’s voor hun 
dieren èn voor henzelf. Deze pakketjes 
zijn samengesteld, gemaakt en   
geschonken door onze eigen  
vrijwilligers en door een plaatselijke  
dierenwinkel. Hierop hebben we  
mooie en dankbare reacties ontvangen 
van onze leden.

We kunnen en moeten concluderen 
dat onze Dierenvoedselbank (helaas) 
nodig is en dat men ons steeds meer 
weet te vinden. Maar wij zijn erg blij 
dat wij in deze behoefte kunnen  
voorzien.
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DIERENAMBULANCE
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Op 20 maart hadden we een informatieavond 
georganiseerd om nieuwe vrijwilligers te werven 
en om te vertellen aan geïnteresseerden wat onze 
visie zou zijn. Helaas gooide corona roet in het 
eten en kon deze informatieavond niet doorgaan. 
Na lang na te hebben gedacht over een alternatief 
kwamen we met het plan een informatiefilmpje te 
maken en deze door te sturen naar de  
geïnteresseerden. Na de sollicitatierondes zijn we 
15 april gestart met rijden met 24 vrijwilligers die 
na het volgen van een cursus door ons in het diepe 
werden gegooid en die door de corona  
maatregelen ook nog eens alleen moesten begin-
nen op de dierenambulance. Gelukkig kon er al vrij 
snel een spatscherm geplaatst worden zodat de 
chauffeur en bijrijder veilig samen in de ambulance 
konden werken. 

In de eerste week werd er al 17 keer uitgereden 
voor een dier in nood. Naarmate we verder in het 
jaar kwamen is de stichting uitgebreid met een 
zoek-en vangteam en een promotieteam. Ook 
werd er steeds meer kennis aan de vrijwilligers 
verstrekt door o.a. cursussen van DierenLot en 
de cursus die Dierenkliniek De Ark in oktober aan 
onze vrijwilligers heeft gegeven. Ook hebben we 
slecht nieuws gesprekken geoefend en door de 
ervaringen in de praktijk hebben we allemaal veel 
geleerd waardoor we een representatief handboek 
hebben kunnen maken. Eind december hadden 
we 39 vrijwilligers in dienst en daarnaast nog 5 
bestuursleden. Op 31 december 2020 zaten we op 
melding 1034. We zijn in 2020 dus heel erg hard 
gegroeid en trots dat we de stichting opgebouwd 
hebben tot een begrip op Walcheren.
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Dier met eigenaar Gemeentedier

Vlissingen

430322

Middelburg

86 70

Veere

36
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Bevelanden Zeeuws-Vlaanderen
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Eind mei zagen we ondanks de corona het toerisme in Zeeland groeien. Dat betekende dus ook dat 
er meer dieren onze kant op kwamen. We bedachten dat het wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat 
er dieren, met name honden, soms achter zouden blijven in de auto als de eigenaar even een  
boodschap of iets dergelijks ging doen. Dit is natuurlijk landelijk een probleem waar elk jaar voor 
gewaarschuwd wordt. We kwamen op het idee om een “zomerambulance” te gaan aanvragen bij 
Stichting DierenLot en deze werd zeer spoedig toegekend. Na het ophalen in juni konden we gelijk 
starten. De hele zomer hebben we elke dag boven de 20 graden celsius een apart team laten  
rondrijden om te surveilleren op parkeerterreinen bij het strand en bij winkelcentra. Uitgerust met 
speciale thermometers konden we binnen in auto’s de temperatuur meten. Al met al kunnen wij 
zeggen dat dit project geslaagd is en we hopen dat we dit jaarlijks kunnen herhalen.
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VRIJWILLIGERS
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Als beginnende stichting heb je natuurlijk naast 
een bestuur ook vrijwilligers nodig die taken  
kunnen uitvoeren. Op 1 januari 2020 zijn we met 
een handjevol vrijwilligers begonnen die hielpen 
bij de dierenvoedselbank. Naarmate we dichterbij 
het realiseren van een dierenambulance kwamen 
hadden we meer vrijwilligers nodig. Deze  
vrijwilligers zouden moeten bestaan uit 3  
categorieën. Chauffeurs, bijrijders en centralisten. 
Daarnaast kon men zich ook aanmelden voor het 
zoek-en vangteam en het promotieteam.
Op 15 april toen de dierenambulance zijn start 
maakte hadden wij 24 vrijwilligers die de taken 
chauffeur, bijrijder en centralist vervulden. Deze 
begonnen allemaal zo groen als gras. Al vrij snel 
moesten de chauffeurs ook nog eens  
noodgedwongen door de corona maatregelen 
alleen op de bus rijden. In gevallen waar een 
bijrijder noodzakelijk was ging de bijrijder hier met 
eigen vervoer achteraan.
De rest van de maand april was een maand met 
veel sollicitatiegesprekken. We hebben overal  
flyers opgehangen dat we op zoek waren naar  
vrijwilligers en mede door social media en de 
kranten stroomden de sollicitatieformulieren 
binnen. Zo zaten we op 1 mei al op 40 vrijwilligers. 

Toen we van Stichting DierenLot akkoord hadden 
om een spatscherm tussen de chauffeur en  
bijrijder in de dierenambulance te mogen plaatsen 
konden we weer veilig met 2 vrijwilligers op pad 
om zo mens en dier beter te kunnen helpen.
Naar mate de tijd verstreek, leerden we meer en 
meer. Er zijn verschillende cursussen geweest die 
de vrijwilligers gevolgd hebben. Zo wordt er altijd 
een basiscursus gegeven als iemand nieuw bij de 
stichting komt werken. Hierin worden onze  
werkwijze, regels en de bediening van alle  
materialen in de bus uitgelegd. Daarnaast 
 hebben we ook slecht nieuws gesprekken  
geoefend dmv rollenspellen met alle vrijwilligers 
en is er een politieagent geweest om te vertellen 
hoe om te gaan met agressieve/boze mensen. Als 
kers op de taart hebben 2 dierenartsen van  
Dierenkliniek de Ark in oktober alle vrijwilligers 
een EHBO cursus gegeven. Al deze cursussen 
worden regelmatig herhaald.
Aan het einde van het jaar 2020 zaten we dan 
ook aan 52 vrijwilligers die door het jaar heen heel 
erg veel geleerd hebben en iedere dag ook weer 
bijleren.
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ZOEK- EN VANGTEAM
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Als zoek- en vangteam zijn we afgelopen jaar al meerdere keren ingezet voor diverse katten en honden. 
Ook voor katten die al langere periode ergens rond liepen zijn onze vrijwilligers gaan kijken of ze deze 
konden vangen en controleren op chip. Een paar van deze acties willen we graag extra onder de  
aandacht brengen. In augustus zijn we voor het eerst echt op pad geweest met meerdere voertuigen en 
vrijwilligers voor melding vermissing Sheba inu in binnenstad Vlissingen. We hebben een groot gebied 
afgezocht en uiteindelijk ‘s-avonds laat de actie beëindigd om de dag erna weer verder te gaan.  
‘s-Ochtends kregen we al snel het bericht dat een omstander hem gevonden en naar het asiel Walcheren 
gebracht had. Daar zijn baasje en hond weer snel met elkaar herenigd.
Een andere inzet is kat Cor die vanuit asiel Walcheren naar een nieuwe eigenaar is gegaan en daar  
helaas al snel is ontsnapt uit een galerijflat. We kregen de opdracht van een medewerker van het asiel om 
op zoek te gaan naar de kat. De eigenaresse had al laten weten dat ze er afstand van deed maar het asiel 
wilde hem graag weer veilig binnen hebben. Er zijn flyers gemaakt en opgehangen en er is meerdere 
malen in de omgeving gezocht. We hebben veel zichtmeldingen gekregen en uiteindelijk hadden we 
een gebied waar Cor zich bevond. Door middel van een vangkooi hebben we hem uiteindelijk kunnen 
vangen en teruggebracht naar het asiel. Deze actie heeft in totaal bijna 2 maanden geduurd, maar wel 
met een positieve uitkomst.
Waar we ons ook bezig mee houden zijn TNR acties. Het doel is zwerfkatten ophalen, deze laten  
castreren/steriliseren en daarna weer terug brengen naar hun vertrouwde plekje zoals bijvoorbeeld een 
camping. Zo dragen we er aan bij dat het aantal zwerfkatten niet toeneemt. 
Ons zoek- en vangteam wordt steeds bekender en wij zijn ook bezig met uitbreiding van onze  
mogelijkheden zoals met een warmtebeeldcamera, kijken voor eigen speurhonden. Dit zijn allemaal  
doelen voor 2021.
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PROMOTIETEAM
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We zijn met een klein groepje acties en activiteiten 
aan het bedenken waar we onze stichting mee 
kunnen promoten. Doelen zijn  
naamsbekendheid, structurele inkomsten en  
individuele acties waar we geld mee verdienen 
om dieren te kunnen helpen. Helaas door de  
corona staan er vele ideeën in de ijskast en we 
hopen deze er snel uit te kunnen halen. Om een 
idee te geven, onderstaand een aantal acties waar 
we mee bezig zijn en waarvan we gelukkig ook al 
een aantal hebben kunnen uitvoeren. 
Emballage acties bij supermarktketens,  met  
dierendag een promotie kraam gehad voor het 
inzamelen van dierenvoeding en verkoop van 
artikelen, kerst- kraampje met verkoop van  
diergerelateerde artikelen en artikelen uit onze 
webshop. Helaas liepen we ook met vele acties 
tegen de corona regels aan en moesten we vaak 
een stapje terug doen.
We zijn ook druk bezig geweest met de  
Christmas Station van DierenLot en zijn er leuke 
acties bedacht. Vele vrijwilligers verzonnen iets 

en we hadden één grote actie opgezet waar we 
sponsoren voor hebben gezocht. Dit was  
namelijk een Bolderslee estafette van Vlissingen 
naar het Christmas Station in Arkel, een  
estafetteloop van 140 km van Vlissingen naar 
Arkel. Dit heeft veel voorbereidingen gekost zoals 
de bolderslee maken, de routes maken en indelen, 
alles logistiek regelen enz. Helaas op het laatste 
moment hebben we deze moeten annuleren 
doordat de corona regels aangescherpt werden. 
Dit was een grote teleurstelling voor het hele 
team, maar we hebben ons bij elkaar gepakt en 
hebben in nog geen 5 dagen tijd een ander idee 
bedacht, zodat we evengoed ludiek met 2  
personen naar de Christmas Station van DierenLot 
in Arkel konden.
Ideeën die we in 2021 hopen te kunnen  
realiseren: ons sponsorplan aanbieden bij 
bedrijven, scholenproject uitvoeren, onze 
naamsbekendheid verder uitbreiden en 
financiëlemiddelen binnenhalen.
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(SOCIAL) MEDIA
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Al vanaf de oprichting van onze  
dierenvoedselbank in 2017, kregen wij  vaak  
aandacht vanuit de media.
Vooral de provinciale krant, de PZC, maar ook de 
regionale weekkranten schreven regelmatig  
positieve stukjes over onze hulp aan mens en  
huisdier.
Ook Omroep Zeeland radio én televisie vroeg ons 
al vaker om een interview.

Toen wij ons plan naar buiten brachten om met 
een dierenambulance te gaan rijden op Walcheren, 
kregen wij steeds meer aanvragen voor interviews 
en verschenen er lovende én ook  
verwachtingsvolle berichten in de media
Zelfs de landelijke media houden onze berichten 
sindsdien in de gaten en schrijven geregeld stukjes 
over ons, soms na een interview of na het lezen 
van ons facebookbericht over een schokkende  
gebeurtenis of vondst.

Op social media doen we het sowieso uitstekend.
Onze website, facebookpagina en de al sinds 2015 
bestaande Dierenhoek Walcheren worden goed 
bezocht en het aantal volgers stijgt nog met de 
dag.
Bezoekers kunnen op die Dierenhoek hun vragen 
stellen of berichten plaatsen en/of delen van  
vermiste huisdieren.
Wij zetten hier ook wekelijks de weekenddiensten 
van de dierenartsen op Walcheren neer.
Op onze facebookpagina schrijven wij korte  
stukjes over de dagelijkse gebeurtenissen met de 
dierenambulance en de ontwikkelingen rond onze 
dierenvoedselbank.
Op deze pagina is het ook mogelijk om met één 
van ons te chatten.

Op onze website houden wij, behalve informatie, 

ook dagelijks het aantal meldingen en het daarbij 
behorende aantal geholpen dieren bij.
Het aanmelden van minima bij de  
dierenvoedselbank of het solliciteren bij onze  
stichting kan dmv een onlineformulier op deze 
website gebeuren.
Tevens benoemen we hier ook onze sponsoren.

De kracht van social media is enorm groot, dat 
blijkt wel uit het feit dat als wij om hulp vragen 
aan de volgers om bijvoorbeeld mee uit te kijken 
naar een vermist of gewond dier óf als de brokken 
bijna op zijn in onze opslag,  hier vrijwel meteen op 
wordt gereageerd.
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FACEBOOK STATISTIEKEN
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FINANCIEEL

  32



Balans 31-12-2020 31-12-2019

Activa

Inventaris  € 0,00 € 0,00

Voorraden € 0,00 € 0,00

Vorderingen

Debiteuren € 2.826,91 € 0,00

Overige vorderingen 1) € 12.050,23 € 529,00
€ 14.877,14 € 529,00

Liquide middelen 2) € 11.377,17 € 7.423,84

Totaal activa € 26.254,31 € 7.952,84

Passiva

Stichtingskapitaal 3) € 21.254,31 € 7.936,49

Lening Stichting DierenLot € 5.000,00

Kortlopende schulden

Crediteuren € 0,00 € 0,00

Overige Schulden 4) € 0,00 € 16,35

Totaal passiva € 0,00 € 16,35

 € 26.254,31 € 7.952,84

B
A

LA
N

S

 33



Begroot 2020 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Baten

Donaties en giften € 0,00 € 16.099,47 € 1.611,00

Bijdrage Stg. DierenLot € 0,00 € 9.925,00 € 3.979,00

Bijdrage Rabobank € 0,00 € 2.194,89 € 2.099,00

Omzet verkopen € 0,00 € 7.614,69 € 1.400,00

Diversen € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Baten € 0,00 € 35.834,05 € 9.089,00

Lasten

Inkopen € 0,00 € 182,14 € 0,00

Exploitatiekosten 1) € 0,00 € 8.671,55 € 1.580,00

Materiaalkosten 2) € 0,00 € 1,974,48 € 689,00

Kantoor en alg. kosten 3) € 0,00 € 6.737,85 € 891,00

Vervoerskosten 4) € 0,00 € 3.913,11 € 532,00

Verkoopkosten 5) € 0,00 € 606,19 € 919,00

Bank- en rentekosten € 0,00 € 430,91 € 198,00

Diversen € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal Lasten € 0,00 € 22.516,23 € 4.809,00

Per saldo € 0,00 € 13.317,82 € 4.280,00
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ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

1) Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten € 847,30 € 529.00

Omzetbelasting € 2.477,93 € 0,00

Nog te ontvangen DierenLot € 8.675,00 € 0,00

Diversen € 50,00

Totaal € 12.050,23 € 529,00

2) Liquide middelen :

Kas € 102,00 € 0,00

Rabobank € 3.689,76 € 0,00

Rabobank spaar € 6.251,15 € 0,00

Onderweg € 1.334,26 € 0,00

Totaal € 11.377,17 € 0,00

PASSIVA
3) Stichtingskapitaal :

Saldo per 1 januari € 7.936,49 € 3.656,49

Exploitatieresultaat € 13.317,82 € 4.280,00

Saldo per 31 december € 21.254,31 € 7.936,49

4) Kortlopende schulden
Reservering kosten € 0,00 € 0,00

Te betalen kosten € 0,00 € 16,35

Totaal € 0,00 € 16,35
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LASTEN BEGROOT 2020 WERKELIJK 2020

Exploitatiekosten 1)
Kosten dierenarts € 0,00 € 1.948,64
Kosten asiel, opvang en afstand € 0,00 € 53,72
Kosten dierenvoer € 0,00 € 1.290,76
Overig dierenbenodigdheden € 0,00 € 243,45
Werkkleding € 0,00 € 3,769,81
Overige exploitatiekosten € 0,00 € 1.365,17
Totaal € 0,00 € 8.671,55

Materiaalkosten 2)
Huur inventaris € 0,00 € 0,00
Onderhoudskosten inventaris € 0,00 € 12,13
Aankoop klein materiaal € 0,00 € 1.962,35
Verzekering inventaris € 0,00 € 0,00
Totaal € 0,00 € 1.974,48

Kantoor en algemene kosten 3)
Kantoorbenodigdheden € 0,00 € 568,94
Abonnementen € 0,00 € 260,50
Porti € 0,00 € 848,53
Telefoonkosten € 0,00 € 1.651,85
Administratiekosten € 0,00 € 11,20
Automatisering € 0,00 € 1.742,83
Drukwerk € 0,00 € 1.155,28
Kantinekosten/verteer € 0,00 € 498,72
Overige algemene kosten € 0,00 € 0,00
Totaal € 0,00 € 6.737,85
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LASTEN BEGROOT 2020 WERKELIJK 2020

Vervoerskosten 4)
Brandstof € 0,00 € 2.609,22
Reparatie en onderhoud € 0,00 € 443,79
Huur/Lease € 0,00 € 501,54
Parkeergeld/Tunnelkosten € 0,00 € 58,56
Verzekering € 0,00 € 0,00
Belasting € 0,00 € 0,00
Overige vervoerskosten € 300,00
Totaal € 0,00 € 3.913,11

Verkoopkosten 5)
Reclame € 0,00 € 185,00
Beurs- en marktkosten € 0,00 € 0,00
Relatiegeschenken € 0,00 € 187,74
Reis- en verblijfskosten € 0,00 € 162,83
Overige verkoopkosten € 0,00 € 70,62
Totaal € 0,00 € 606,19

Huisvestingskosten
Huur € 0,00 € 0,00
Reparatie- en onderhoudskosten € 0,00 € 0,00
Verzekeringen € 0,00 € 0,00
Belastingen € 0,00 € 0,00
Schoonmaakkosten € 0,00 € 0,00
Overige huisvestingskosten € 0,00 € 0,00

Totaal € 0,00 € 0,00
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Begroot 2020 Werkelijk 2020 Begroting 2021

Baten

Donaties en giften € 0,00 € 16.099,00 € 24.000,00

Bijdrage Stg. DierenLot € 0,00 € 9.925,00 € 2.500,00

Bijdrage Rabobank € 0,00 € 2.195,00 € 2.000,00

Omzet verkopen € 0,00 € 7.615,00 € 10.000,00

Diversen € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Baten € 0,00 € 35.834,00 € 38.500,00

Lasten

Inkopen € 0,00 € 182,00 € 1.000,00

Exploitatiekosten 1) € 0,00 € 8.672,00 € 11.500,00

Materiaalkosten 2) € 0,00 € 1,974,00 € 3.250,00

Kantoor en alg. kosten 3) € 0,00 € 6.738,00 € 8.400,00

Vervoerskosten 4) € 0,00 € 3.913,00 € 5.500,00

Verkoopkosten 5) € 0,00 € 606,00 € 8.025,00

Bank- en rentekosten € 0,00 € 431,00 € 500,00

Diversen € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal Lasten € 0,00 € 22.516,00 € 38.175,00

Per saldo € 0,00 € 13.318,00 € 325,00
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LASTEN WERKELIJK 2020 BEGROOT 2021

Exploitatiekosten 1)
Kosten dierenarts € 1.948,64 € 3.000,00
Kosten asiel, opvang en afstand € 53,72 € 1.500,00
Kosten dierenvoer € 1.290,76 € 1.000,00
Overig dierenbenodigdheden € 243,45 € 2.300,00
Werkkleding € 3,769,81 € 2.500,00
Overige exploitatiekosten € 1.365,17 € 1.200,00
Totaal € 8.671,55 € 11.500,00

Materiaalkosten 2)
Huur inventaris € 0,00 € 0,00
Onderhoudskosten inventaris € 12,13 € 250,00
Aankoop klein materiaal € 1.962,35 € 3.000,00
Verzekering inventaris € 0,00 € 0,00
Totaal € 1.974,48 € 3.250,00

Kantoor en algemene kosten 3)
Kantoorbenodigdheden € 568,94 € 2.500,00
Abonnementen € 260,50 € 300,00
Porti € 848,53 € 500,00
Telefoonkosten € 1.651,85 € 2.000,00
Administratiekosten € 11,20 € 100,00
Automatisering € 1.742,83 € 1.000,00
Drukwerk € 1.155,28 € 1.500,00
Kantinekosten/verteer € 498,72 € 500,00
Overige algemene kosten € 0,00 € 0,00
Totaal € 6.737,85 € 8.400,00
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Vervoerskosten 4)
Brandstof € 2.609,22 € 3.600,00
Reparatie en onderhoud € 443,79 € 500,00
Huur/Lease € 501,54 € 800,00
Parkeergeld/Tunnelkosten € 58,56 € 100,00
Verzekering € 0,00 € 0,00
Belasting € 0,00 € 0,00
Overige vervoerskosten € 300,00 € 500,00
Totaal € 3.913,11 € 5.500,00

Verkoopkosten 5)
Reclame € 185,00 € 5.525,00
Beurs- en marktkosten € 0,00 € 1.500,00
Relatiegeschenken € 187,74 € 850,00
Reis- en verblijfskosten € 162,83 € 150,00
Overige verkoopkosten € 70,62 € 100,00
Totaal € 606,19 € 7.625,00

Huisvestingskosten
Huur € 0,00 € 0,00
Reparatie- en onderhoudskosten € 0,00 € 0,00
Verzekeringen € 0,00 € 0,00
Belastingen € 0,00 € 0,00
Schoonmaakkosten € 0,00 € 0,00
Overige huisvestingskosten € 0,00 € 0,00

Totaal € 0,00 € 0,00

Per saldo € 21903,18 € 36275,00
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Stichting Dierenwelzijn Walcheren 
Postbus 155 
4380 AD Vlissingen

T : 06-48421717 
E : bestuur@dierenwelzijnwalcheren.nl
W : www.dierenwelzijnwalcheren.nl

KvK : 69612757 
RSIN : 857940065 
 
Rek.nr. NL35RABO0323454267 
BTW nr. NL857940065B01

Fotocredits :  
Fotografie Esperanza 
Fos Fotografie 
Graveeres 
Dirk-Jan Gjeltema (PZC) 
en onze medewerkers in het veld

Het bestuur van Stichting Dierenwelzijn Walcheren bedankt alle vrijwilligers die zich dag en nacht inzetten 
om dieren in nood te helpen. We zijn jullie zeer dankbaar. Verder bedanken wij alle donateurs,  
samenwerkende bedrijven en (hulp)verlenende instanties, sponsoren, Dierenkliniek De Ark en met name 
Stichting DierenLot voor al hun steun.
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