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Voorwoord 

 

Hartelijk dank voor uw interesse in ons jaarverslag over 2021.  

Wij zijn blij dat ondanks alle moeilijkheden in het afgelopen jaar, wij het vervoer en 

het verlenen van goede kwaliteit hulpverlening hebben kunnen waarborgen. 

 

Met dit verslag hopen wij u een inzicht te geven van wat wij het afgelopen jaar 

hebben gedaan. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het bestuur Stichting Dierenambulance Hoorn e.o. 

Ellis Klinkenberg, penningmeester. 
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Stichting Dierenambulance Hoorn en omstreken 

 

Oprichtingsdatum: 28-07-1987 

KVK-nummer: 41235301 

RSIN-nummer: 800567468 

Telefoonnummer: 0229-245353 

Website: www.dierenambulancehoorn.nl 

E-mail: dierenambulancehoorn@hetnet.nl 

Adres: Cypres 5, 1628 ML Hoorn 

 

Bestuurssamenstelling 

 

Fred Perrier, Voorzitter, waarnemend secretaris 

 

Ellis Klinkenberg, Penningmeester 

 

Kiki Pierlo, Bestuurslid 

 

Debbie Warmenhoven, Coördinator vrijwilligers 

 

De Functie secretaris is vacant 

 
 

Doelstelling 

 

De doelstelling van de Dierenambulance Hoorn e.o. is het verlenen van hulp aan 

dieren in nood. Zowel huisdieren als dieren uit de natuur. 

 

De Dierenambulance doet dit op de volgende manieren: 

 

• Eerste hulp aan gewonde, zieke dieren 

• Vervoer van gewonde, zieke dieren naar de dierenarts 

• Vervoer van dieren uit de natuur naar bevoegde opvangcentra voor herstel 

• Vervoer zwerfdieren naar het asiel 

• Vangacties verwilderde katten (TNR) 

• Overleden gevonden dieren herenigen met de eigenaar 

• Zorg voor overleden huisdier (naar begraafplaats, crematorium of destructie) 

• Ritten van dieren samen met eigenaren die zelf niet over vervoer beschikken, 

   voor transport van en naar de dierenarts, dierenasiel/pension etc. 

• Informeren en eventueel doorverwijzen 

• Educatie en voorlichting 

 

Het uitgangspunt van ons beleid is het waarborgen van vervoer en het verlenen van 

goede kwaliteit hulpverlening gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week.  

Niet alleen nu, maar ook op lange termijn. 

 

Met 2 volledig ingerichte dierenambulances zijn wij 24/7 bereikbaar en inzetbaar, 

365 dagen in het jaar. 
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Werkgebied 

 

In 2021 heeft zich geen verandering in ons werkgebied voorgedaan:  

Wij zijn werkzaam in de regio West-Friesland.  

Dit beslaat de gemeenten Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Hoorn, 

Koggenland en Opmeer.  

 

 

 
 

 

 

Incidenteel zijn we actief geweest buiten ons werkgebied. Mede door de 

coronapandemie waren dat in 2021 16 ritten tegenover 28 in 2020. 

Dit waren veelal spoed of politiemeldingen.  

Soms bleek de melding net bij of over de grens van het werkgebied. 

Normaliter verwijzen wij altijd door naar de juiste dierenambulance, maar mocht 

deze om wat voor reden niet kunnen uitrijden en het betreft een spoedmelding dan 

doen wij ons best om toch hulp te verlenen.  
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Ritten 

 

Het aantal gereden ritten in 2021 is 3.651. In 2020 waren dit er 3.253, een stijging van 

bijna 400 ritten. Dat brengt het gemiddelde over 2021 op 10 ritten per dag. 

 

In 2021 waren de aantal gereden kilometers 90.602. Het totaal aantal gereden 

kilometers in 2020 was 89.739. 

 

Het overgrote deel van het contact wat er gezocht werd met het meldnummer 

bestond uit het geven van informatie, advies en/of doorverwijzing naar derden. 

Het aantal inkomende gesprekken in 2021 was 9.598. Gemiddeld zijn dat 26 

telefoontjes per dag. 

 

Ongeveer de helft van de ritten in 2021 betroffen vogels uit de natuur (Tabel 1). Dit 

komt overeen met voorgaande jaren. Ook voor katten werd relatief veel uitgereden. 

 

Tabel 1: Aantal en soort ritten in 2021, vergeleken met voorgaande jaren. 

  2021 2020 2019 

        

Kat 803 785 814 

Hond 210 195 198 

Konijn 39 29 46 

Gehouden vogels (incl pluimvee) 65 57 33 

Schildpadden 13 10 14 

Overige gehouden dieren 39 36 24 

        

Vogels uit de natuur 1868 1634 1662 

Overige dieren uit de natuur 278 199 175 

        

TNR (trap, neuter en return) 55 87 72 

Taxi/dierenarts ritten 128 83 99 

Ritten crematorium 58 44 30 

Identificatieritten 78 78 90 

Koeling legen 8 8 12 

Overig 9 8 40 

        

  3651 3253 3309 

 

 

TNR 

Hierbij worden verwilderde populaties zwerfkatten in kaart gebracht en 

weggevangen met vangkooien. Katten die echt verwilderd blijken te zijn, worden na 

castratie/sterilisatie en voorzien van een chip weer uitgezet op de vangplek. Katten 

die tam blijken te zijn, worden niet teruggezet maar herplaatst door het dierenasiel in 

Hoorn. In 2021 betroffen 55 ritten TNR-acties. 
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In verband met de coronapandemie zijn in 2021 bijna alle evenementen, 

schoolbezoeken, presentaties afgelast. (Tabel 2). Dit is ook terug te zien in het aantal 

overige ritten in 2021 ten opzichte van de overige ritten in voorgaande jaren. 

 

Tabel 2: Overige ritten 2021 gedefinieerd.  

Overige ritten   

    

Bezoeken van scholen en kinderdagverblijven/ educatie 0 

Presentaties geven 0 

Gedoneerde voeding en goederen op halen voor ketenpartners 6 

Kleding ophalen t.b.v. kledingactie Dierenlot 1 

Markten/ braderieën/ open dagen 1 

Giften en donaties ophalen 1 

Totaal 9 

 

 

De drukste maanden voor Dierenambulance Hoorn e.o. in 2021, waren mei t/m juli. 

Er is in die maanden met name veel uitgereden voor dieren uit de natuur (Grafiek 1). 

 

Grafiek 1: Verdeling van de ritten in 2021 per maand 
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Dieren uit de natuur 

 

Dierenambulance Hoorn e.o. rijdt voor alle dieren in nood. 

We hebben in 2021 3.653 ritten gereden waarvan 2.146 voor dieren 

uit de natuur. 

 

De top 10 vervoerde dieren uit de natuur zijn: 

1. De duif (stadsduif, houtduif, postduif, Turkse tortel etc.) 

2. Eend 

3. Egel 

4. Zwaan 

5. Meeuw (kokmeeuw, mantelmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw) 

6. Meerkoet 

7. Gans (grauwe gans, Canadese gans, kolgans, brandgans) 

8. Merel 

9. Kauw 

10. Ekster 

 

 

In de 2021 reden we onder andere ook voor: 

De grote zilverreiger, vossen, ijsvogels, verschillende soorten roofvogels, uilen, 

wezeltjes en nog veel meer. 
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De coronapandemie 

 

 

2021 was wederom een jaar met corona, lockdowns, avondklok, versoepelingen en 

dan weer verscherpingen. 

Ook bij ons kregen mensen corona en moesten zij in quarantaine.  

Het was dan ook ontzettend lastig om elke week het rooster rond te krijgen. 

Een enkele keer kregen we een avond/nachtdienst niet gevuld en waren we 

genoodzaakt een bandje op te zetten dat we wegens geen vrijwilligers niet konden 

uitrijden. 

Gelukkig zijn alle medewerkers die corona hebben gehad weer volledig hersteld. 

 

Wij zijn van mening dat een dierenambulance een hulpdienst is en ten alle tijden 

beschikbaar moet kunnen zijn maar we zijn daarvoor geheel afhankelijk van 

vrijwilligers die zich willen en kunnen inzetten. 

 

Met begrijpelijk een mindere bezetting is het met passen en meten toch gelukt om 

voor zeker 98  procent 24/7 beschikbaar te blijven, uiteraard volgens de toen 

geldende RIVM-richtlijnen. Zo konden we ook in 2021 gewonde dieren blijven 

helpen, bleven we bereikbaar voor diereneigenaren zonder vervoer en brachten we 

de dieren naar de juiste bestemmingen. 
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Vogelgriep 

Helaas hadden we in 2021 weer een uitbraak van vogelgriep in Nederland. 

 

Wat is vogelgriep? 

Vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) is een verzamelnaam voor verschillende 

griepvirussen. Er bestaat een milde en een gevaarlijke vorm. De meeste virussen zijn 

van de milde variant; Laag Pathogene Aviaire Influenza (LPAI). Dieren vertonen 

daarbij lichte ziekteverschijnselen. Bij vogelgriep van het type H5 of H7 kan dit echter 

veranderen in de zeer besmettelijke variant; Hoog Pathogene Aviaire Influenza 

(HPAI). In dit geval hadden we te maken met een hoog-pathogene vogelgriep 

(HPAI) H5N8 of (HPAI) H5N1.  

 

Ziekteverschijnselen van vogels bij vogelgriep: 

Na infectie worden vogels snel ziek. Vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. De 

eerste symptomen zijn: 

• algehele duidelijke sloomheid 

• de dieren maken geen geluid meer. 

In een later stadium is het volgende te zien bij deze dieren: 

• ademhalingsproblemen 

• plotselinge sterfte 

• daling water- en voeropname 

• legdaling 

• windeieren en bleke schalen 

• diarree 

• zwelling en blauwkleuring van kam, lellen en poten 

• oogontstekingen 

• zenuwverschijnselen 

 

In 2021 hebben we een groot aantal zieke vogels opgehaald uiteraard met de 

nodige voorzorgmaatregelen. De zieke vogels hebben we helaas niet kunnen 

helpen en zijn dan ook allemaal ingeslapen. Het ging voornamelijk om ganzen, 

zwanen, meeuwen en enkele roofvogels. 
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Donateurs 

 

In 2021 waren er 313 betalende donateurs.  

 

Het werven en behouden van donateurs is en blijft een aandachtspunt. 

Deze bijdragen zijn immers een groot deel van onze inkomsten.  

 

Vaak horen wij: “ ik ben donateur van de Dierenbescherming of Dierenlot en daar 

krijgen jullie toch geld van?” Dat Klopt! Maar het dekt niet alle lasten. 

Van de Dierenbescherming ontvangen wij uitsluitend een vergoeding voor de TNR 

acties.  

Van Dierenlot hebben wij twee ambulances in bruikleen waar we heel dankbaar 

voor zijn. Wij kunnen ook een beroep op hen doen voor bijvoorbeeld aanschaf van 

materialen. Ook organiseren zij diverse acties waarmee we geld kunnen inzamelen  

(Arkel Christmas station). 

Vaste lasten zoals brandstof, telefoonkosten, onderhoud ambulances, verzekeringen 

etc. zijn voor onze rekening. 

Daarom zijn donateurs voor ons enorm belangrijk. 

  

Mede door middel van het geven van onderstaand kaartje aan melders waar we 

gewonde dieren ophalen, proberen wij donateurs te werven. Ook op markten en 

evenementen brengen wij onze stichting onder de aandacht.  

  

 
 

 

 



                                                                                        Stichting Dierenambulance Hoorn e.o. 

                                                                                                                             Jaarverslag 2021 

 

10 

 

 

 

Vrijwilligers 

 

Zonder enthousiaste, hardwerkende vrijwilligers kan de Stichting niet het werk doen 

waarvoor ze is opgericht.  

 

Een aantal vrijwilligers verrichten hun dienst 24 uur aaneengesloten van  

’s morgens 09.00 uur tot de volgende dag 09.00 uur.  

Omdat voor de meeste vrijwilligers een 24 uurs dienst niet te combineren is met b.v. 

werk of gezin werken we sinds 2018 met dag en avond/ nacht diensten. Dit werkt 

goed maar vergt enige creativiteit met inroosteren. 

De bezetting van de dierenambulance bestaat altijd uit een chauffeur, een bijrijder 

en een centralist die thuis alle meldingen binnenkrijgt.  

Wanneer de ambulance niet ingezet hoeft te worden zal de ambulance bij het 

huisadres van de chauffeur gestationeerd zijn. Bij een oproep haalt de chauffeur 

altijd eerst de bijrijder op. 

 

In 2021 (peildatum 31 december) waren er in totaal 35 

Vrijwilligers actief voor onze stichting 

4 bestuursleden (tevens ook inzetbaar als; chauffeur, bijrijder of centralist) 

6 centralisten 

10 chauffeurs 

10 bijrijders 

2 promotie markten 

3 collectanten 

 

Aangezien wij niet over een pand beschikken maar vanuit huis werken en de 

saamhorigheid onder alle vrijwilligers zeer belangrijk is, word er jaarlijks een 

vrijwilligersbarbecue en sinds 2019 ook een kerstborrel georganiseerd.  

De barbecue kon gelukkig doorgaan. Helaas kon de kerstborrel niet doorgaan en is 

er wederom voor gekozen om alle vrijwilligers een kerstpakket te geven. 
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Vervolg vrijwilligers 

 

Het verloop van vrijwilligers was ook dit jaar weer aanzienlijk. Het verkrijgen van werk, 

verhuizen en gezondheidsredenen (corona) zijn de meest voorkomende oorzaken 

van het verloop in ons vrijwilligersbestand. 

We verkeren permanent in de situatie dat we geregeld de publiciteit moeten 

zoeken om nieuwe vrijwilligers te werven. 

 

Het werven en behouden van goede en enthousiaste vrijwilligers is van groot belang 

om onze dienstverlening 24/7 te kunnen uitvoeren. 

 

Het wordt steeds moeilijker om geschikte vrijwilligers te vinden. Wij werken vanuit huis 

en in verband met de aanrijtijden kunnen we enkel mensen vanuit Hoorn, Blokker en 

Zwaag aannemen.  

Zou er in omgeving van Hoorn een locatie zijn waar we ons kunnen vestigen, dan 

zou het een stuk eenvoudiger zijn om ook vrijwilligers vanuit geheel West-Friesland 

aan te trekken. De op dat moment ingeroosterde vrijwilligers zouden dan in het 

pand kunnen verblijven tussen ritten door. De aanmeldingen zijn er maar helaas 

moet we deze potentiële vrijwilligers teleurstellen omdat ze te ver weg wonen.  
 

Arkel Christmas Challenge 
 

Ook in 2021 hebben weer geld proberen in te zamelen via dit platform. 

Door middel van het verkopen van lootjes voor een getekend portret van een 

huisdier en een statiegeldflessen actie hebben we € 2.102,50 opgehaald. 
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Nieuwe Dierenambulance  

 

 

15 december 2021 mochten wij een nieuwe dierenambulance in gebruik nemen. 

Deze ambulance is net als onze andere ambulance gesponsord door Stichting 

Dierenlot en hebben we in bruikleen. 

De ‘oude’ had ruim 300.000 kilometer gereden in vier jaar tijd. Dat geeft wel aan 

hoeveel kilometers wij per jaar rijden.  

Wij zijn hier enorm blij mee.  

Veel dank aan Stichting Dierenlot en alle sponsoren en donateurs die dit mogelijk 

hebben gemaakt. 
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Red een damhert 

 

 

16 december 2021 kwam er een melding binnen van een damhert (bokje) in een 

weiland te Aartswoud.  

Na een oproep op sociale media kwamen we erachter dat daar twee herten 

zouden lopen en dat er geen eigenaar was. Hoe de herten daar terecht zijn 

gekomen is een raadsel.  

Helaas bleek later dat 1 hert was overleden, het dier was aangereden en daarna 

verdronken in een slootje. 

Reden temeer om voor het overgebleven hertje een oplossing te vinden.  

Oplossingen kosten geld en daarom zijn we online een actie gestart om donaties te 

vragen voor het inzetten van een gespecialiseerde dierenarts om het dier te 

verdoven, kosten van het vervoer en de kosten voor de opvang in Noord-Brabant.  

Er is ruim 1600 euro gedoneerd na onze oproep op Facebook en publicaties in de 

krant. 

Vrij vlot was alles geregeld en op 20 december hebben we het hertje kunnen 

verhuizen naar een nieuw en veilig onderkomen. 

 

Na aftrek van alle kosten is er een flink bedrag over. 

Dit bedrag reserveren we voor gevallen die eigenlijk tussen wal en schip geraken. 

We hebben het toepasselijk "Het Bambi potje" genoemd. 
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Overige activiteiten 
 

Evenementen: 

 

Stichting Dierenambulance Hoorn is met grote regelmaat te vinden op verschillende 

markten en open dagen door geheel West-Friesland. Dit doen we voornamelijk om 

donateurs en vrijwilligers te werven en het publiek te informeren over onze 

werkzaamheden. Helaas was door de coronapandemie in 2021 bijna alles afgelast. 

 

Tevens verzorgen wij ook diverse presentaties op middelbare scholen, basisscholen, 

kinderdagverblijven, wijkcentra, bibliotheken en zorginstellingen. Ook deze zijn niet 

doorgegaan. 

 

In november van 2021 waren we aanwezig op de vrijwilligersmarkt van 

Vrijwilligerspunt. 

 

Collecte Gemeente Hoorn: 

 

In mei 2021 is er collecte gehouden in de gemeente Hoorn.  

In verband met corona op kleine schaal. 

De opbrengst van deze collecte was evengoed nog € 876,73. 

 

 
 

Promotie: 

 

De website wordt up-to-date gehouden om onze donateurs en andere 

belangstellenden altijd zo goed mogelijk te kunnen informeren. 

Ook heeft deze site een verbinding met de sociale media die er ook voor een groot 

deel toe bijdragen dat we een breder en groter publiek kunnen bereiken. 

Facebook, Twitter en Instagram zijn niet meer weg te denken uit onze huidige 

maatschappij en zijn een onderdeel geworden van de dagelijkse communicatie-

uitingen. 
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2022 opvang overige gehouden dieren 

 

Dierenopvang Schagen Hollands Kroon is per 1 januari 2022 gestopt.  

Deze opvang verzorgde de opvang van de overige gehouden dieren (konijnen, 

cavia's, volière vogels, pluimvee etc.) voor de West-Friese gemeenten. 

Wildopvang de Bonte Piet fungeerde als tijdelijke opvang en vanuit daar werden de 

dieren door gebracht naar  Dierenopvang Schagen Hollands Kroon. 

Wildopvang de Bonte Piet heeft besloten om vanaf 15 februari 2022 geen gehouden 

dieren meer op te vangen. De voornaamste redenen zijn dat dieren niet kunnen 

worden overgeplaatst naar een juiste opvang en er is niet genoeg capaciteit. 

Daarbij zijn ze ingericht op de "in het wild levende dieren" en niet op "gehouden 

dieren". 

 

Dit is een groot probleem omdat de overige gehouden dieren nu nergens kunnen 

worden ondergebracht. 

Als Dierenambulance zijn wij het eerste aanspreekpunt bij een gevonden dier, we 

kunnen we natuurlijk niet zeggen "laat maar lopen want er is geen opvang". Het aan 

het lot overlaten van deze gehouden dieren kunnen ook leiden tot onwenselijke of 

zelfs gevaarlijke situaties. 

Noodgedwongen worden de dieren nu bij onze vrijwilligers opgevangen. 

 

Gemeenten zijn verplicht een gevonden gehouden dier, veertien dagen te 

bewaren. Voor honden en katten is dat geregeld, voor alle overige gehouden 

dieren niet. 

Het is bij de zeven West-Friese gemeenten onder de aandacht maar een oplossing is 

nog niet voorhanden. 

We hopen dat in de tweede helft van 2022 een oplossing komt voor deze dieren. 
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Financiën 2021 

 
Per 1 januari 2019 maken we gebruik van het boekhoudpakket van 

E-Boekhouden.nl. De uitgaven en inkomsten zijn exclusief BTW opgenomen in het 

verslag. De te vorderen en de te betalen BTW wordt opgenomen in Rekening 

Courant met de belastingdienst. 

 

De begroting over 2022 is al in 2020 opgesteld. Een begroting voor de komende 

jaren is door onzekere tijden wat lastig in te schatten. Daarbij vangen we in 2022 

(noodgedwongen) overige gehouden dieren op en dat brengt kosten met zich 

mee. Kosten voor aanschaf materialen, verzorging, voeding, dierenarts etc. 

Op dit moment kunnen we geen inschatting maken wat hiervan de kosten zullen zijn. 

 

 

Jaar 2021 
Uitgaven 
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Jaar 2021 
Inkomsten 

 

 
 

 

Jaar 2021 
Balans t/m 31-12-

2021   

   

Omschrijving Activa Passiva 

Continuïteitsreserve  10.651,39 

Algemene reserve  48.084,29 

Bambi potje  1.651,70 

Bestemmingsreserve  50.000,00 

Kas 170,35   

Bank 107.280,03   

Debiteuren 3.217,00   

BTW R/C  280,00 

     

  110.667,38 110.667,38 
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Namens het bestuur van Stichting Dierenambulance Hoorn e.o. 

 

 

 

 

 

Fred Perrier (voorzitter)                                             Ellis Klinkenberg (penningmeester) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede dankzij onze donateurs, sponsoren, Vrienden van, Stichting “Heberdina Japin 

Timmer” Dierentehuis Hoorn, Stichting Wildopvang de Bonte Piet, Stichting Dierenlot, 

Brandweer, Politie, Rijkswaterstaat, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, 

alle dierenartsen in onze regio en natuurlijk onze vrijwilligers gaan we het komend 

jaar weer met volle vertrouwen tegemoet. 

 

 


