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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER. 

Met een tevreden glimlach denk ik terug aan 2014. Wederom een jaar waarin vele dieren zijn 

opgevangen en verzorgd door onze bevlogen beheersters, ondersteund 

door ruim 35 zeer betrokken vrijwillig(st)ers. Omdat onze focus op de 

dieren gericht is vergeten we weleens hierbij stil te staan. Vandaar dat 

mijn voorwoord begint met een dankwoord: 

Beheersters en Vrijwillig(st)ers: Bedankt namens alle dieren die 

jullie in 2014 hebben verzorgd, namens alle dieren waarvoor jullie 

“een steen hebben verlegd”.  

 

2014 was een jaar waarin behoorlijk wat “dingen” zijn gedaan en gebeurd.  

De verbouwing van de hondenopvang is afgerond, we voldoen weer aan de wettelijke eisen en 

dus aan de basisvoorwaarden om de komende jaren op goed niveau dierenopvang te 

verzorgen. Uniek daarbij is dat wij nu beschikken over een zogenaamde hondenhuiskamer, 

hier kunnen honden alvast (weer) wennen aan een thuis bij hun nieuwe eigenaar.   

De afronding van de verbouwing was ook het natuurlijke moment voor de Bestuursvoorzitter 

en Secretaris om, na vele intensieve jaren, in maart het stokje over te dragen aan nieuwe 

bestuurders. In kleine kring hebben wij afscheid van hen genomen waarbij het op prijs gesteld 

werd dat tijdens het afscheid een “bedank-telegram” werd bezorgd namens het college van 

B&W van Noordwijk. 

Een vernieuwd bestuur met een opdracht om goed te kijken naar de toekomst meede omdat 

onze reeds meer dan 20 jaar aanwezige beheerster in 2015 met pensioen zal gaan. Om die 

reden hebben we een  “assistent-beheerster” aangetrokken die opgeleid  wordt  tot de nieuwe 

beheerster. We zijn met nieuwe openingstijden gaan werken zodat bezoekers beter geholpen 

kunnen worden en we zijn gaan werken met gastheren en gastvrouwen. 

Ook zijn we ons gaan richten op bestuurlijke samenwerking met opvangcentra in de regio. We 

willen kennis delen en ervaringen uitwisselen en daar waar mogelijk samen optrekken. Maar 

dit alles vanuit onze eigen zelfstandigheid, vanuit onze “couleur locale”, omdat we trots zijn 

op ons dierenasiel dat al sinds 1974 bestaat. 

Met dit jaarverslag geven we inzicht in wat we hebben gedaan en ronden we 2014 bestuurlijk 

af. Op naar 2015, met vertrouwen de toekomst tegemoet om weer meer “stenen te verleggen”! 
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Doelstelling van het asiel is, na opvang en verzorging, te komen tot nieuwe huisvesting 

van de opgevangen dieren. Nevendoel is blije mensen, gelukkige dieren en tevreden  

medewerksters en vrijwillig(st)ers van het asiel. 

 

 

 

 

Blije dieren 

DIEREN OPVANG CENTRUM NOORDWIJK 

Asiel Offem is een kleinschalig asiel waar aan zorg en aandacht voor de binnengekomen 

dieren veel tijd en liefde besteed wordt.  

Missie 

Bij asiel Offem wordt er naar gestreefd het verblijf in het asiel voor de dieren zo aangenaam 

mogelijk te maken, ze zo weinig mogelijk stress te bezorgen en zo nodig adequate medische 

hulp te verschaffen. Daarnaast heeft het dierenasiel als doel de dieren zo kort mogelijk in het 

asiel te laten verblijven en doet het zijn best een bij het dier passend nieuw adres te vinden. 
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Visie 

Het asiel gaat uit van de intrinsieke waarde van het dier en zal daarom trachten het 

welbevinden van de opgevangen dieren te bevorderen. Er moet daartoe rekening worden 

gehouden met de gezondheid, de leeftijd en het gedrag van de afzonderlijke dieren: ieder dier 

moet de zorg krijgen waarop het recht heeft. Het asiel acht het een plicht alle honden en 

katten te laten chippen en inenten. Om te  voorkomen dat er een enorm overschot aan katten 

zal ontstaan, worden alle katten geneutraliseerd. 

Onze dieren-honden 

Het jaar 2014 begon goed voor het asiel. De aanpassing van het hondenverblijf was voltooid 

waarmee het asiel, ook bij de hondenopvang, weer voldeed aan de bijgestelde eisen van het 

dierenwelzijnsbeleid. Er zijn nu maar liefst 5 kennels beschikbaar voor de afstands- of 

zwerfhonden die bij asiel Offem worden ondergebracht. Tevens zijn er 4 kennels beschikbaar 

in de quarantaine en  is er een eerste opvanghok. Ook is er voorzien in een zogenaamde 

hondenhuiskamer, hier kunnen honden alvast (weer) wennen aan een thuis bij hun nieuwe 

eigenaar.  

 

 

Onze dieren-katten 

 

 

Onze katten, zowel de jonge dieren, die apart gehuisvest worden, alsook de volwassen dieren 

‘wonen’ in een verblijf in huiskamerstijl met veel bewegingsvrijheid. Voor de volwassen 

dieren is er een gezellig binnenverblijf, een overdekte buitenren en een grotere, niet overdekte 

buitenren. De ‘jonkies’ hebben een grote binnenruimte en een overdekte buitenren.  
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PENSIONVOORZIENING KATTEN  

Asiel Offem voorziet in een pension uitsluitend voor katten. Hier bieden we tijdelijke 

verzorging voor katten gedurende vakantie, ziekte of andere redenen waardoor het voor de 

eigenaar tijdelijk onmogelijk is voor de kat te zorgen. Bij een reservering maken we onze 

voorschriften kenbaar en ook in de schriftelijke reserveringsbevestiging worden deze 

nogmaals genoemd. Niet of onvoldoende ingeënte dieren worden geweigerd aangezien deze 

een besmettingsrisicovormen voor de andere pensiongasten. Het totaal aantal katten in het 

pension in 2014 was 131, iets hoger dan het voorgaande jaar. In de vakantieperiodes was  het 

kattenpension bijna volgeboekt, daarbuiten echter waren er minder reserveringen. Als oorzaak 

voor de terugloop kan de economische situatie wellicht een rol hebben gespeeld. Gelukkig 

melden zich ook wel steeds nieuwe klanten en zodat  we de toekomst met vertrouwen 

tegemoet zien. 

OPGENOMEN, VERZORGDE EN GEPLAATSTE DIEREN 

In  2014 heeft asiel Offem in totaal  425 zwerf- en afstandsdieren verzorgd, iets minder dieren 

dan in 2013. Van de zwerfhonden werd een groot deel weer door hun eigenaar opgehaald; van 

de 48 gingen er 38 terug naar hun eigenaar. Bij de katten is dat cijfer veel lager, van de 153 

binnengekomen zwerfkatten gingen er slechts 22 terug naar hun eigenaar. Bij de ‘overige 

dieren’ is dat percentage nog veel lager, slechts 2 van de 23 binnengekomen ‘overige’ 

zwervers (konijnen, knaagdieren, tamme vogels) werden door hun oorspronkelijke eigenaar 

opgehaald. Het schrikbeeld van de doos voor de deur met daarin een aantal kittens werd ook 

dit jaar weer realiteit, evenals  ‘vondelingen’ naast de snelweg. Te triest voor woorden maar 

het gebeurt nog steeds.  

 

Afscheid van een hond die naar zijn nieuwe thuis gaat.  

DIERENARTS 

Ook in 2014 zijn vele dieren voorzien van goede medische zorg die zich niet beperkte tot 

bijvoorbeeld alleen gebitsreiniging, ook diverse andere ingrepen waren noodzakelijk. Alle 

katten die het asiel verlaten worden voor plaatsing onvruchtbaar gemaakt evenals de 

aanwezige rammen bij de konijnen. Bij een medische of gedragsindicatie worden honden ook 

geneutraliseerd. In enkele gevallen is om medische reden tot euthanasie van een dier besloten. 
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HET BESTUUR 

In maart van dit jaar zijn twee bestuursleden afgetreden na hun jarenlange inzet voor het asiel. 

Tijdens een besloten receptie hebben we afscheid genomen van Ria van Dijk, voorzitter en 

Pieter Verhoeven, secretaris en hebben we kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter, René 

Burgler en de nieuwe secretaris, Gerrie de Vries. Simon Vermeij, sinds jaren penningmeester 

van het asiel, heeft gelukkig weer bijgetekend.  

Het bestuur komt normaliter maandelijks bijeen. Door de bestuurswisseling is de beheerder  

een periode niet aanwezig geweest bij de vergaderingen maar in de toekomst zal ook de 

beheerder aanwezig zijn bij de vergaderingen van het bestuur. Op deze manier wordt de 

verbinding gelegd tussen de besluiten vanuit de bestuursvergaderingen en de dagelijkse 

praktijk en visa versa. 

VRIJWILLIG(ST)ERS 

 

Iedereen (boven de 18 jaar) is welkom om te komen helpen bij het verzorgen van de dieren en 

bij andere werkzaamheden. Er wordt van de vrijwillig(st)ers gevraagd minstens een vast 

dagdeel per week  te werken en minimaal eenmaal in de maand een dagdeel te willen 

verzorgen.  

Na een intakegesprek met de beheerder en de coördinator vrijwillig(st)ers volgt een eerste 

kennismakingsochtend/-avond. Na een paar weken vindt een evaluatie plaats en wordt 

besproken of de vrijwillig(st)er het werk leuk vond en (fysiek en mentaal) in staat zal zijn om 

het vol te houden. Als het antwoord op beide vragen “ja” is, wordt een 

vrijwilligersovereenkomst getekend en hebben we er weer een vrijwillig(st)er bij en daar zijn 

we blij mee want vrijwillig(st)ers zijn altijd van harte welkom.   

Het werk dat gedaan wordt door de vrijwillig(st)ers is van het grootste belang, zonder hen 

geen asiel. Met hun inzet voor de goede verzorging van de dieren dragen zij in grote mate bij 

aan de kwaliteit van ons asiel. Om de betrokkenheid van hen bij het asiel te versterken wordt 

er, onder andere,  2x per jaar gezamenlijk, vrijwillig(st)ers, bestuur en beheer, overleg 

gevoerd.  
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Het is van belang de ervaring en deskundigheid  van de vrijwillig(st)ers te behouden en we 

zijn verheugd over het feit dat het aantal redelijk stabiel blijft. Momenteel kunnen we rekenen 

op circa 35 vrijwillig(st)ers  

NAZORG 

Enkele vrijwillig(st)ers zijn verantwoordelijk voor de nazorgbezoeken, zowel bij de geplaatste 

honden als ook bij de katten.  

Uitvoering. Na enkele weken of maanden (afhankelijk van het dier) gaat de 

nazorgmedewerk(st)er op bezoek bij het geplaatste dier en diens eigenaar. 

Waar wordt op gelet? Er wordt gelet op gezondheid, gedrag, welzijn en leefomstandigheden 

van het dier. We vragen of er zich problemen hebben voorgedaan na de plaatsing, en zo ja, of 

die zijn opgelost. We geven adviezen of verwijzen bij problemen door naar een deskundige op 

het asiel of elders. Eventueel wordt een afspraak gemaakt voor een vervolgbezoek. Alle 

bevindingen worden ingevuld op een nazorgformulier.  

Geen problemen? Dossier gesloten. Als er geen problemen zijn en de nieuwe eigenaar niet 

meer van de diensten van het dierenasiel gebruik hoeft te maken, wordt het formulier 

toegevoegd aan het dossier van het dier en daarmee het dossier gesloten. Uit het merendeel 

van de nazorgbezoeken bleek dat zowel de dieren als hun eigenaar blij en tevreden met elkaar 

waren. Hiermee was het uiteindelijke doel van het dierenasiel (het plaatsen van dieren) 

bereikt. 

STAGIAIRES  

Het Dieren Opvang Centrum Noordwijk is een erkend leerbedrijf . De erkenning is afgegeven 

door Aequor, kenniscentrum voor voedsel en leefomgeving. In 2014 zijn er 2 stagiaires 

geweest die een MBO vakopleiding volgden. De stageperiode  varieerde van 3 maanden tot 

een half jaar al naar gelang de stage-opdrachten. Verder volgen er regelmatig scholieren stage 

voor een maatschappelijke stage.  

GIFTEN EN BIJDRAGEN 

De gevolgen van de crisis waren in 2014 nog merkbaar.  Als organisatie die voor een groot 

deel afhankelijk is van giften en donaties is dat extra lastig. Het blijft echter hartverwarmend 

om te mogen meemaken hoeveel mensen hun best doen om de asieldieren te blijven steunen. 

Er waren verschillende soorten bijdragen die we in 2014 mochten ontvangen: 

Regelmatig ontvangen we van een “bevriend” tuincentrum en dierenwinkel dierenvoeding 

waarvan de houdbaarheidsdatum in het zicht komt maar waar het asiel heel blij mee is. 

Daarnaast ontvangen we dierenbenodigdheden in de vorm van uitlaatbenodigdheden, manden, 

fleece dekens en nog meer .  
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Al deze bijdragen helpen het asiel om goed te kunnen blijven functioneren en we zijn er dan 

ook bijzonder blij mee. De Kringloop Noordwijk spaart voor het asiel krappalen, fleece 

dekens, kunststof hondenmanden en vuilniszakken en komen deze spullen geregeld 

brengen. In 2014 is er 4 maal een  groepje kinderen met hun ouders langs geweest om geld te 

brengen dat zij verdiend hadden met het doen van diverse klusjes. 

DIERENADOPTIEPLAN 

Het DAP (dierenadoptieplan) staat voor het voor een of meer jaren adopteren van een 

dierenverblijf in ons asiel zowel voor honden als katten. Op jaarbasis bedraagt een adoptie 

voor een kattenverblijf € 125,00 en voor een hondenverblijf € 250,00. Gedurende deze 

periode wordt een verblijf geadopteerd voor een hond of kat die, in afwachting van een 

nieuwe eigenaar, tijdelijk in “uw” gastverblijf wordt gehuisvest. Wij zijn blij met iedereen die 

het DAP wil steunen. Bedrijven, instellingen, winkeliersverenigingen en particulieren kunnen 

aan het DAP deelnemen en een gezamenlijk particulier initiatief is ook mogelijk. Adoptanten 

van een kennel krijgen ons Nieuwsblad thuisgestuurd.  

DONATEURS 

Bij een bijdrage van € 20,00 per jaar of meer wordt u donateur van ons asiel en ontvangt u ons 

Nieuwsblad ‘op de deurmat’.  

GIFTEN EN SCHENKINGEN & NALATENSCHAPPEN EN LEGATEN 

Op ons financiële overzicht vindt u een categorie ‘giften’ en ‘jaarlijkse schenkingen’. De 

giften zijn eenmalige donaties van dierenvrienden/innen en vaak ook door donateurs die 

besluiten om naast hun jaarlijkse bijdrage iets extra’s te schenken aan de dieren, bijvoorbeeld 

rond de kerst. Eventuele jaarlijkse schenkingen worden door een notaris vastgelegd in een 

akte, bijvoorbeeld voor een bepaalde  periode. Hierdoor worden de giften volledig aftrekbaar 

van de belasting.   

Periodieke giften zijn voor de inkomstenbelasting geheel aftrekbaar zonder dat het 

drempelbedrag hiervan wordt afgetrokken, zoals bij gewone giften.  Sinds 2014 hoeven 

periodieke giften niet meer door een notaris te zijn vastgelegd in een akte.  Dit kan ook door 

middel van een schriftelijke verklaring waarbij iemand zich verplicht voor een periode van 

minimaal 5 jaar ten minste eenmaal per jaar, ongeveer even hoge bedragen te schenken.  De 

gift kan stoppen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, faillissement of verlies van de 

ANBI-status.  Mocht u via een notaris de schenking willen laten vastleggen dan heeft asiel 
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Offem contacten met diverse notarissen en neemt het asiel de kosten van het maken van de 

akte op zich (bij een schenking van €100 per jaar of meer). 

COLLECTE 

In 2014 werd onze jaarlijkse collecte in juni gehouden. De grote landelijke 

liefdadigheidsorganisaties vragen hun collectevergunningen landelijk aan. Asiel Offem moet 

dus haar collecteweek kiezen in de weinige vrije weken die er over zijn. In de meeste van die 

vrije weken vallen schoolvakanties of nationale feestdagen. Ondanks dat Hemelvaartsdag in 

onze collecteweek viel, leek deze week het meest geschikt. Er werd gecollecteerd in alle 

gemeenten binnen ons werkgebied: Lisse, Hillegom, Noordwijk en Noordwijkerhout. De 

collectanten in deze gemeenten hebben weer ettelijke kilometers afgelegd voor het asiel om 

geld in te zamelen, met een respectabel bedrag als resultaat. Zonder de jaarlijkse collecte zou 

de exploitatie van asiel Offem  er minder gunstig uitzien. De totale opbrengst van 2014 

bedroeg € 8.027,22 (in 2013 was dat € 9.676,78).De collecte in 2015 zal plaatsvinden in mei. 

PR & COMMUNICATIE 

Naast het informeren van de DAP-ers, donateurs en sponsors, is het verspreiden van positieve 

naamsbekendheid van het asiel in de gemeenten van groot belang. Om onze dieren (nog) meer 

in het zonnetje te zetten houdt de beheerder van het asiel iedere zondag rond  11.40 uur een 

praatje in het programma Neusje van de Zoute Zalm van de Bollenstreek Omroep. Ook is er 

regelmatig op vrijdag en zaterdag een uitzending bij het televisieprogramma Dier&Vriend bij 

Unity T.V. www.dierenvriend.tv. 

Ook onzekere maar lieve Nero werd bekend in heel Nederland dankzij 

www.DierEnVriend.tv en kreeg een fijne nieuwe familie, die graag voor hem wilde zorgen. 

  

 

Kranten voor onder andere persberichten, regionale tv, de  website, het Nieuwsblad’ en  niet 

te vereten Face Book, waren de voornaamste kanalen om het asiel in de schijnwerpers te 

zetten. Ook vinden regelmatig bezoeken door schoolkinderen plaats die daardoor leren wat 

een asiel precies doet en waarom het nodig is. Wellicht dragen dit soort bezoeken bij aan het 

voorkomen van impulsieve dierenaankopen. 

http://www.dierenvriend.tv/
http://www.dierenvriend.tv/


11 
 

 

Schoolkinderen op bezoek  

Het Nieuwsblad 

Het doel van het blad is om donateurs en andere lezers te informeren over het reilen&zeilen 

en de opvang van asieldieren bij asiel Offem. Dat gebeurt in de vorm van nieuwtjes, 

oproepen, interviews, achtergrondverhalen met foto’s en ook schrijven veel nieuwe eigenaars 

graag over de belevenissen van hun (ex-asiel)dieren. Daarnaast is fondsenwerving en 

sponsoring een nevendoel van het blad. Het blad wordt meegegeven aan bezoekers die nog 

niet eerder in het asiel kwamen en werkt op die manier als een informatiebron voor potentiële 

nieuwe donateurs of vrijwillig(st)ers. Het blad valt onder de verantwoordelijkheid van het 

bestuur van asiel Offem. Bestuur, beheer en vrijwillig(st)ers zorgen voor de invulling, redactie 

en eindredactie van het blad. Ook in 2014 was de vormgeving in handen van Diana Spaans en 

Station Drukwerk te Katwijk nam de productie voor zijn rekening.  

Het asiel heeft ook in 2014 weer meegedaan aan de actie NLdoet. Een mooi aantal 

vrijwillig(st)ers uit Noordwijk meldde zich aan om te helpen bij het doen van grote klussen 

waar de vrijwillig(st)ers niet aan toe komen. Onze dank was  groot en dat hebben we, onder 

andere, laten blijken door het aanbieden van een drankje en een hapje, gesponsord door 

snackbar Boerenburg, bakker Van der Holst en Van Elzen kaasspecialist. 

 

 

Ook was het asiel met een kraam aanwezig op de Noordwijkse Tuinendagen op 14 en 15 juni. 

De opbrengst was maar liefst € 725,74, een fraai bedrag waar het asiel blij mee was.  
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In juni organiseerde strandpaviljoen de Koele Costa in Noordwijk een Open Beach 

tennistoernooi waarvan de opbrengst bestemd was voor het asiel. Na afloop van het 

evenement mochten we het fraaie bedrag van € 350,00 in ontvangst nemen, waar we eveneens 

bijzonder verheugd over waren.  

NIEUWE OPENINGSTIJDEN 

Met ingang van 15 oktober 2014 werden de openingstijden gewijzigd en  is het asiel voor 

bezoekers geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur en op 

vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur.  Hiervoor zijn extra gastdames en –heren 

aangetrokken. Naast een vaste medewerkster zijn er gastdames en/of –heren aanwezig om 

bezoekers te ontvangen. Voorheen werden de dieren verzorgd op de tijden dat het asiel ook 

open was voor het publiek. Bij de nieuwe openingstijden wordt dat voorkomen. Op deze 

manier kunnen de bezoekers die interesse hebben in (een van) onze dieren beter worden 

geholpen. Door op de middagen uitsluitend open te zijn voor publiek, er dus geen 

huishoudelijke werkzaamheden plaatsvinden, kan in alle rust informatie over de aanwezige 

dieren worden verstrekt en kunnen geïnteresseerden op hun gemak met de dieren 

kennismaken.  

SOCIALE MEDIA 

In het voorjaar van 2014 werd de website gerestyled, het was tijd voor een modernere 

opmaak. De website bedient klanten van het asiel en het pension en geïnteresseerden die op 

zoek zijn naar een huisdier of anderszins geïnteresseerd zijn. Gebleken is dat zeker de site 

bezocht wordt als men serieus op zoek is naar een huisdier. Ook is er een link naar de Face 

Bookpagina aangebracht en visa versa. Dagelijks onderhoud van teksten en het plaatsen van 

onder andere nieuwsberichten wordt door de asielbeheerder gedaan. Voor het presenteren van 

de plaatsbare asieldieren op de eigen website wordt doorgelinkt naar de landelijke 

asielwebsite www.dierenasiels.com. 

Naast de vlottere plaatsing van de asieldieren worden ook andere pr-doelen gediend door de 

website en Face Book, zoals oproepen voor collectanten, werven van nieuwe donateurs, 

persberichten en het plaatsen van laatste nieuwtjes. 

In 2014 heeft het gebruik van sociale media en dan met name van Face Book, een grotere 

vlucht genomen. De Face Bookpagina heeft eind 2014 al 1000 vind-ik-leuks’. De pagina 

wordt dagelijks gevuld met te plaatsen dieren, acties, foto’s en verhalen over(ex-)asieldieren. 

Gezien de omvang van het asiel wordt er niet getwitterd.  

GEMEENTEN  

Contractsamenwerking 

Met alle gemeenten in ons verzorgingsgebied wordt naar een passender vorm van 

samenwerking gezocht. In de voorgaande jaren conformeerde een gemeente zich aan de 

dienstverlening door middel van een jaarlijkse bijdrage. Wij hebben gemerkt dat dit in de 

praktijk voor beide partijen veel extra werkzaamheden opleverde en soms financieel erg 

nadelig kan zijn. 
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Aangezien dierenwelzijn en –opvang onze prioriteit heeft, kiezen we ervoor om alle 

beschikbare tijd en geld te besteden aan onze kerntaak. Om deze reden hebben we gemeenten 

benaderd om de subsidiebijdrage om te zetten in een contractsamenwerking. 

We zijn er trots op dat we met twee van de gemeenten in ons werkgebied de 

samenwerkingsvorm reeds hebben kunnen omzetten en streven ernaar om in het nieuwe jaar 

de overige gemeenten door middel van een contractsamenwerking aan ons te binden. 

Eigendomsoverdracht 

Op grond van de wet moeten gemeenten gedurende 2 weken opvang bieden voor zwerfdieren.  

In die periode blijft de betreffende gemeente in principe verantwoordelijk voor het welzijn 

van de dieren en wordt het dier in bewaring gegeven bij het asiel.  Na deze periode van 2 

weken wordt  de gemeente eigenaar van het dier.  In het verleden werd ervan uitgegaan dat de 

gemeente vervolgens het eigendom van het dier stilzwijgend overdroeg aan het asiel, die 

hierna aan de slag kon om een nieuw baasje de zoeken. Omdat de eigendomsoverdracht van 

de gemeente naar het asiel niet formeel geregeld was kon dit tot vervelende situaties leiden.  

Een uitspraak van de Rijdende Rechter bracht dit aan het licht. Bij (vrijwel) alle asielen in 

Nederland is nu de eigendomsoverdracht van de gemeenten naar het asiel formeel geregeld, 

ook in ons verzorgingsgebied.  

EXTERNE RELATIES 

NFDO 

In november 2014 heeft de oprichting van het NFDO (Nederlandse Federatie Dieren Opvang) 

plaatsgevonden en heeft als missie: In  het belang van de zwerfdieren en hun rechtmatige 

en/of toekomstige eigenaren het in stand houden en ondersteunen van onafhankelijke 

dierenopvangcentra inde regio, dicht bij opdrachtgevers, afnemers, vrijwillig)st)ers, 

donateurs en sponsors.  

Deze missie onderschrijven wij en in het belang van alle betrokkenen, hiervoor genoemd, 

heeft DOC Noordwijk zich aangesloten bij voornoemde vereniging. Een van de doelen van de 

NFDO is, naast de Dierenbescherming, een gesprekspartner te zijn van het Ministerie, 

Dierenwelzijnsorganisaties en andere instanties. 

Regionaal overleg 

Enkele dieren opvangorganisaties uit onze regio hebben een platform gevormd om te komen 

tot, waar mogelijk, vormen van samenwerking. Het DOC heeft zich hierbij aangesloten en 

woont de bijeenkomsten bij van dit regionaal overleg. 

TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT 

Het afgelopen jaar was een jaar van verandering.  In de eerste maanden is de verbouwing voor 

de hondenopvang voltooid, zodat nu wordt voldaan aan de voorwaarden zoals deze nu gelden 

volgens het nieuwe Besluit gezelschapsdieren.  Het bestuur is voor een belangrijkdeel 

gewisseld.  Vooruitlopend op het vertrek vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd van Wil van der Neut, onze huidige beheerder die al tientallen jaren aan het asiel 

verbonden is, zijn er diverse sollicitatieronden geweest om voor vervanging te zorgen. Een en 

ander heeft voor extra kosten gezorgd. Financieel was het een moeilijk jaar waarin met name 

de inkomsten in de vorm van legaten en nalatenschappen sterk terugvielen.  Aan de 
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kostenkant is een aantal posten wel gestegen maar dit betreft hoofdzakelijk eenmalige kosten.  

Het aankomende jaar zal de aandacht in het bijzonder worden gericht op het verhogen van de 

inkomsten. Dit jaar zijn de bedragen in de verlies- en winstrekening voor het eerst exclusief 

BTW gerapporteerd waardoor er voor een vergelijking met 2013 een wat moeilijk 

vergelijkbaar beeld ontstaat. 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening aangezien de 

stichting op grond van art. 2:396 lid 7 BW is vrijgesteld van deze verplichting.. 

Een apart onderdeel van de organisatie is de Stichting Vrienden van Dieren Opvang Centrum 

Noordwijk die zich ten doel stelt gelden voor de Stichting Dieren Opvang Centrum 

Noordwijk te organiseren.  

 

GEGEVENS VAN HET DIERENOPVANGCENTRUM NOORDWIJK 

Bestuursleden per 1 maart 2014 

René F. Burgler: bestuursvoorzitter 

Gerrie de Vries: secretaris 

Simon Vermeij: penningmeester 

Bestuursleden zijn vrijwillig dus onbezoldigd. 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28106742 

Dieren Opvang Centrum Noordwijk is door de belastingdienst aangewezen als ANBI 

(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat er geen schenk- of erfbelasting hoeft te 

worden afgedragen over schenkingen, legaten of nalatenschappen. 

Bankgegevens: IBANNL68RABO0111660769 


