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VOORWOORD
Verleden jaar hoopten we dat de plannen voor uitbreiding van het dierenasiel rond deze tijd al ver gevorderd
zouden zijn. Helaas hebben we eind 2011 om financiële redenen de voorbereidingen voor nieuwbouw
moeten stoppen. In de tussenliggende tijd is het bestuur tot de conclusie gekomen dat een groot deel van
het huidige pand kan worden hergebruikt in plaats van volledig nieuwbouw te plegen. Dit leidt tot een
gunstigere begroting, zodat we in 2012 met een frisse start de vernieuwing van het asielgebouw verder ter
hand kunnen nemen.
In 2011 zijn alle bij ons asiel aangesloten gemeenten
overgestapt op een uniform rekenmodel. Dit rekenmodel
zorgt ervoor dat iedere gemeente naar verhouding evenveel
betaalt voor de wettelijke opvangplicht van 2 weken en dat
wij kostendekkend kunnen opereren. Wij genieten van de
goede samenwerkingsrelatie die wij met de gemeenten
hebben opgebouwd.
Daarnaast steunen heel veel bedrijven en burgers ons met goederen en donaties. Zonder hen kunnen wij ons
werk niet goed doen. En vergeet niet onze vrijwilligers, die dag in, dag uit, klaar staan om de honden uit te
laten, de dieren te verzorgen, te eten te geven en de hokken schoon te maken. Dit allemaal onder bezielende
leiding van onze vaste medewerkers. Ik nodig iedereen uit om eens een dagje in ons asiel mee te lopen en te
zien hoeveel werk er verzet moet worden om tot een dierwaardige opvang te komen. Het mooiste is dat de
katten en honden dit enorm waarderen. Een kopje of een lik is gegarandeerd.
Enkele weken beviel een mooie Duitse herder van negen kleine puppy’s. De herder is drachtig bij ons
binnengekomen en nu ligt ze trots met haar kleintjes om zich heen. De liefde van het dier en vooral van een
dier in nood, is warm en betekenisvol. Stevenshage heeft een team van mensen en organisaties om haar
heen die in gezamenlijkheid en voor de volle honderd procent een tijdelijk huis voor zwerfdieren creëert. Het
mooie is dat uiteindelijk zo én een nieuw baasje én een dier gelukkig worden gemaakt.
Het bestuur, onze vrijwilligers, de medewerkers en alle organisaties waar wij mee samenwerken, zorgen het
komende jaar weer voor kwalitatief goede dierenopvang in onze regio. Kunnen we dit jaar ook weer op uw
steun rekenen?
Bob Nieman,
Voorzitter Stichting Dierenopvang Leiden en Omstreken
Dierenasiel Stevenshage
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OPGENOMEN EN GEPLAATSTE DIEREN

Stevenshage heeft in 2011 in totaal 1079 zwerf- en afstandsdieren opgevangen en verzorgd, 34 dieren meer
dan in 2010.
Van de binnengekomen zwerfhonden werd een groot deel weer door hun eigenaar opgehaald (van de 133
honden gingen er 104 retour eigenaar - 78 %). Bij de katten is dat cijfer helaas veel minder hoog: slechts 97
van de 450 binnengekomen zwerfkatten gingen terug naar huis (21 %). Bij de ‘overige dieren’ is dat
percentage nog kleiner (nog niet 1 procent). Ofwel gaan deze eigenaren niet op zoek of ze staan er niet bij
stil om ook in het asiel navraag te doen, want slechts 10 van de 114 binnengekomen ‘overige’ zwervers
(konijnen, knaagdieren, tamme vogels) zagen hun eigenaar terug.
Ten opzichte van 2010 zien we dus een lichte stijging van het
aantal binnengekomen dieren. Deze stijging wordt veroorzaakt
door meer katten en meer ‘overige dieren’. Het aantal
binnengekomen honden nam daarentegen af met 27 dieren.
Het aantal zwerfhonden bleef stabiel maar het aantal
afstandshonden verminderde. De ontwikkeling van 2010
(toename afstand, afname zwerf) zet dus niet door.
Hieronder een vergelijking van de cijfers van de jaren 2009 t/m 2011 in tabellen.
Tabel 1.1
Honden IN
In het voorgaande jaar opgenomen en op
1 januari nog aanwezig
Zwerf
Afstand
Teruggebracht
Geboren asiel
Anders IN “uitwisseling”
Totaal
Tabel 1.2
Honden UIT
Retour eigenaar
Nieuw tehuis
Geëuthanaseerd of overleden
Anders uit (bijv. uitwisseling)
Totaal
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2011

2010

2009

15
133
50
30
0
3
231

13
133
75
29
5
3
258

13
148
52
10
0
0
223

2011
104
90
6
1
201

2010
108
109
6
3
226

2009
131
65
6
0
202

Tabel 1.3
Katten IN
In het voorgaande jaar opgenomen en op
1 januari nog aanwezig
Zwerf
Afstand
Teruggebracht
Geboren asiel
Uitwisseling
Anders IN
Totaal
Tabel 1.4
Katten UIT
Retour eigenaar
Nieuw tehuis
Geëuthanaseerd of overleden
Anders uit (bijv. retour wild of uitwisseling)
Totaal
Tabel 1.5
Diverse dieren IN
In het voorgaande jaar opgenomen en op
1 januari nog aanwezig
Zwerf
Afstand
Teruggebracht
Geboren asiel
Uitwisseling
Totaal
Tabel 1.6
Diverse dieren UIT
Retour eigenaar
Nieuw tehuis
Geëuthanaseerd of overleden
Anders uit (bijv. retour wild of uitwisseling)
Totaal
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2011

2010

2009

44
450
110
31
17
1
4
657

36
412
119
26
36
0
0
629

27
410
115
24
8
0
4
588

2011
101
366
68
34
569

2010
88
354
83
21
546

2009
96
396
25
10
527

2011

2010

2009

13
114
39
8
17
0
191

5
66
63
5
0
19
158

9
64
18
3
0
0
94

2011
10
133
11
0
178

2009
5
134
6
3
148

2009
13
64
7
3
87

Tabel 1.7
totaal aantal dieren IN
In het voorgaande jaar opgenomen en op
1 januari nog aanwezig
Zwerf
Afstand
Teruggebracht
Geboren asiel
Anders IN / uitwisseling
Totaal
Tabel 1.8
Totaal aantal dieren UIT
Retour eigenaar
Nieuw tehuis
Geëuthanaseerd of overleden
Anders uit (bijv. retour wild of uitwisseling)
Totaal

2011

2010

2009

72
697
199
69
34
8
1079

54
611
257
60
41
22
1045

49
622
185
37
8
4
905

2011
215
589
85
35
924

2010
201
597
95
27
920

2009
240
525
38
13
816

In onderstaande tabellen hebben we berekend hoe hoog de “doorloopsnelheid” is van de verschillende
diersoorten in het asiel. Daaruit blijkt dat over het algemeen dieren gelukkig vrij snel een nieuwe baas vinden
en slechts een enkeling langer dan 3 maanden in het asiel blijft.
Tabel 1.9
Honden
geplaatst binnen 4 weken:
geplaatst tussen 4 en 12 weken:
geplaatst na 12 weken:
totaal aantal geplaatst

percentage
2010
71%
22%
7%
100%

2011
60%
27%
12%
100%

percentage
2010
45%
46%
9%
100%

2011
47%
43%
10%
100%

Tabel 1.10
Katten
geplaatst binnen 4 weken:
geplaatst tussen 4 en 12 weken:
geplaatst na 12 weken:
totaal aantal geplaatst
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Tabel 1.11
Overige dieren
geplaatst binnen 4 weken:
geplaatst tussen 4 en 12 weken:
geplaatst na 12 weken:
totaal aantal geplaatst

percentage
2010
76%
23%
1%
100%

2011
57%
40%
4%
100%

ENKELE VAN ONZE ASIELDIEREN IN 2011
In ons jaarverslag proberen we een indruk te geven van alles wat er zoal in ons asiel gebeurt met de dieren
en de mensen.
In oktober 2011 kregen we bericht dat iemand was overleden
en dat er daardoor een aantal katten en een vogeltje naar het
asiel moesten. Bovendien stond er ook een aquarium met
vissen in het huis. Toen asielmedewerkers de dieren gingen
ophalen, bleek dat het filter van het aquarium enkele dagen
uitgeschakeld was geweest. Het water was drabbig bruin, de
plantjes dood en ook de vissen waren er niet best aan toe. Het
was natuurlijk geen optie om de vissen aan hun lot over te
laten.
Besloten werd om alle dieren, dus ook de vissen, mee te nemen naar het asiel. Asielmedewerkers en een
enthousiaste vrijwilliger (zelf de trotse bezitter van een groot aquarium) vingen de vissen en zetten ze over
naar een paar provisorische “asielbakken”. Uiteindelijk bleken er een stuk of 30 vissen verscholen te zitten in
het modderwater, met als pronkstuk een algeneter van ruim 20 centimeter lang! De vissen knapten al snel
op in het schone water. Maar vervolgens kwam de vraag: wat doen we ermee? Aquariumzaak?
Vissenopvang? Al snel besloot Vincent (de vrijwilliger) alle visjes en vissen mee naar huis te nemen en een 2e
aquarium op te starten. Inmiddels is het ruim een half jaar later en kunnen we rapporteren dat, op één na,
alle vissen nog steeds vrolijk bij hem rondzwemmen.
Een tijdje later kregen we een telefoontje van de Dierenbescherming.
Ze hadden contact met een eigenaar van een hond met een gebroken
poot. De hond was nog geen jaar oud. Máár, de eigenaar had geen
geld om de behandeling te bekostigen en ook de Dierenbescherming
kon de kosten niet vergoeden. Om te voorkomen dat Teddy er de rest
van zijn leven last van zou houden, besloot ‘Stevenshage’ om Teddy
aan te nemen als asieldier. De poot moest 6 weken gespalkt worden
en Teddy mocht minimale beweging hebben.
Teddy vond de aandacht heerlijk, hij lag languit op de behandeltafel
toen zijn poot gespalkt werd. Maar alleen in de kennel zitten vond hij
minder. Na een uurtje had hij zijn kap gesloopt en het verband
vakkundig verwijderd. Dus: nieuw verband, nieuwe kap.
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Ditmaal duurde het een dag voordat hij alles los had. Deze geschiedenis herhaalde zich nog ettelijke keren.
Gewillig liet hij zich steeds weer inzwachtelen en geduldig sloopte hij eerst zijn kap en vervolgens peuterde
hij het verband weer los. Inmiddels was er al een nieuwe baas voor hem gevonden, die elke dag uren bij hem
in de kennel zat om het allemaal wat draaglijker voor hem te maken. En eindelijk, na 5 weken klonken de
verlossende woorden: de spalk mag eraf! Nog nooit waren we zo blij om een hond naar zijn nieuwe baas te
zien vertrekken, ons achterlatend met stapels geruïneerde kappen en een berg gebruikte zwachtels en
afgekloven spalken. Maar wel met een goed gevoel dat Teddy recht van lijf en leden aan de rest van zijn
leven kan beginnen!

De asieltrend van 2011: kruising (Amerikaanse) staffordshire terriers. Ook wel genaamd pitjes, blokhoofden
of breedbekken. Waar ze ineens allemaal vandaan kwamen was niet duidelijk, maar aan deze fotogalerij ziet
u wel dat het er veel waren. Heerlijke honden, enthousiast, aanhankelijk en spontaan. Allemaal vonden ze
inmiddels een nieuw baasje.
Wat gebeurt er als je een stel Russische dwerghamsters hebt?
Natuurlijk, méér Russische dwerghamsters. En als je dan het
verschil tussen de meisjes en de jongetjes niet goed kan zien?
Inderdaad, nóg meer dwerghamsters… Op dit punt werd de
eigenaar verstandig en belde het asiel. Gelukkig konden de diertjes
meteen komen. In totaal hebben we 27 hamstertjes opgevangen.
Maar nu wel de mannen en vrouwen apart!

Het verhaal van Graaf staat model voor “de oudere asielkat”.
Regelmatig worden er oude, magere, uitgedroogde en verzwakte
katten naar het asiel gebracht. Graaf was extreem mager en
uitgedroogd bij binnenkomst. Dus hij werd onderzocht, kreeg infuus
en medicatie en 2 maanden later was hij voldoende aangesterkt om
naar een nieuw thuis te gaan. In die 2 maanden bleek hij een
geweldig leuke en aanhankelijke kat te zijn. Onbegrijpelijk dat
niemand naar hem op zoek was gegaan! Graaf echter heeft enorm
geboft. Hij vond een nieuw thuis en werd een ster! Op Youtube
staat zijn Nieuwjaarsgroet aan ‘Stevenshage’! Een aanrader, te
bekijken via:
http://www.youtube.com/watch?v=4gnVuRBtlAE&feature=share
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Vaak is het helaas zo dat eigenaren denken dat hun oudere kat “een rustig plekje heeft gezocht om alleen
dood te kunnen gaan” als de kat vermist is. Dat is echter zelden het geval. Wel kan het zo zijn dat een oudere
kat wat meer moeite heeft om zich te oriënteren in de omgeving. Het resultaat is dat veel oudere katten in
het asiel terechtkomen. Laat uw kat dus altijd chippen, dan zijn ze binnen de kortste keren weer thuis als ze
een keertje de weg kwijtraken.
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VERZORGINGSDAGEN ASIELDIEREN

Tabel 2.1
Gemiddelde verblijfsduur in dagen
Honden
Katten
Diverse dieren
Tabel 2.2
Totaal aantal verzorgingsdagen
Honden
Katten
Diverse dieren
Totaal

3

2010
16
31
24

2009
13
28
26

2011
3.642
18.544
4.582
26.768

2010
4.107
19.341
3.829
27.277

2009
2.972
16.666
2.415
22.053

2011

2010

2009

16
28
24
68

16
31
24
71

13
45
7
65

DE ASIELBEZETTING OP DAGBASIS

Tabel 3.1
Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren per
dag
Honden
Katten
Diverse dieren
Totaal

4

2011
17
30
26

DIERENPENSION

Onze vaccinatie eisen blijven onverminderd van kracht. Bij
reservering vermelden we duidelijk onze voorschriften en ook
in de schriftelijke reserveringsbevestiging worden deze
nogmaals genoemd. Onvoldoende ingeënte dieren worden
geweigerd aangezien deze een besmettingsrisico kunnen
vormen voor de andere pensiongasten.

11

Het aantal verzorgingsdagen bij de pensionkatten bleef nagenoeg
stabiel. Bij de honden werden er iets minder verzorgingsdagen
genoteerd en bij de ‘overige dieren’ werd het aantal met een derde
minder. De teruggang in verzorgingsdagen is niet duidelijk te verklaren.
In de vakantieperioden is het onveranderd druk in het pension, maar in
de perioden daartussen zijn er minder aanvragen voor opvang.

‘Stevenshage’ vangt ook dieren op die enige medische zorg
nodig hebben. Dat varieert van een hond die dagelijks
medicatie moet krijgen tot katten met diabetes bij wie
tweemaal daags insuline moet worden ingespoten.
Dit blijkt een uitkomst te zijn voor mensen die de zorg voor
een “suikerkat” op zich hebben genomen en die nu met een
gerust hart op vakantie kunnen.
Hierbij blijkt het een pluspunt dat de dierenarts 2x per week
in het asiel aanwezig is en wij 24 uur per dag een beroep
kunnen doen op veterinaire zorg.
Tabel 4.1
Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren
per dag
Honden
Katten
Diverse dieren
Totaal
Tabel 4.2
Totaal aantal verzorgingsdagen pension
Honden
Katten
Diverse dieren
Totaal

5

2011

2010

2009

14
26
3
43

14
26
4
44

15
26
7
48

2011
5.091
9.641
1.067
15.799

2010
5.182
9.613
1.517
16.312

2009
5.508
9.777
2.217
17.502

DIERENARTS
In het voorjaar van 2011 kwam dierenarts Van de Wouw met de mededeling dat
hij per 1 mei 2011 met pensioen ging. Hij had zijn praktijk verkocht aan dierenarts
Robbert Kermani, die ook de veterinaire zorg voor de asieldieren op zich zou gaan
nemen. De praktijk werd voortgezet onder de naam Mijn Dierenkliniek Leiden.
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Dit bericht zorgde uiteraard voor veel commotie in het asiel. Emile van de Wouw was sinds jaar en dag
verbonden aan het Leidse dierenasiel, langer dan wie ook in het asiel. Zelfs beheerder Leen was na hem in
dienst gekomen. Met hem verliet een vracht aan ervaring het asiel.
Asielkatten
Er waren bij de asielkatten in 2011 geen grote uitbraken van infectieziekten. In het laatste kwartaal kwamen
er 2 groepen katten binnen (in totaal meer dan 50 dieren) die geheel apart van alle andere katten moesten
worden gehuisvest in een van de kattenpensions. Dit was mogelijk, omdat de komst van de dieren in een
voor het kattenpension rustige periode viel.
De quarantaine maatregelen die werden genomen waren
extreem streng, aangezien beide groepen aan een ernstige
vorm van niesziekte leden. De personen die deze katten
verzorgden, droegen beschermende kleding en kwamen met
geen enkel ander asieldier in aanraking. Deze maatregelen
hebben ervoor gezorgd dat er geen besmetting naar andere
afdelingen heeft plaatsgevonden.
Enkele van de jongste kittens (6-7 weken oud) waren er zo slecht aan toe, dat we ervoor gekozen hebben
hen te laten inslapen. Het herstel van de jongere dieren (tot 6 maanden) heeft aanzienlijk langer geduurd
dan van de volwassen katten, maar uiteindelijk zijn alle dieren genezen en herplaatst.
Asielhonden
2011 was een relatief rustig jaar wat betreft de medische zorg voor de asielhonden. Alle honden worden na
binnenkomst in het asiel standaard medisch onderzocht en gevaccineerd, ontvlooid en ontwormd. Bij de
afstandhonden was het opvallend dat het gebit van veel dieren in slechte conditie verkeerde. Het gebit van
zo’n dier wordt vóór herplaatsing op kosten van de oude eigenaar gesaneerd. Ook van zwerfhonden worden
de gebitten indien nodig behandeld, maar deze kosten zijn uiteraard niet te verhalen op een eigenaar. Het
lijkt erop dat eigenaren dergelijke (kostbare) behandelingen vaak (te) lang uitstellen.
Een opvallend aantal honden was het niet eens met het feit dat ze na
een operatie of vanwege een gespalkte poot een kap om moesten. Het
aantal gesloopte kappen groeide met de dag, totdat iemand op het
goede idee kwam om een emmer aan te passen. Deze “kragen” waren
veel robuuster en hielden het veel langer vol. Deze uitvinding bespaarde
het asiel flink wat geld.
Overige dieren
Dit jaar zagen we een grote toename van gevonden tamme vogels in
‘Stevenshage’. Veel van deze vogels zijn niet gewend om voor zichzelf te
zorgen en waren bij binnenkomst in slechte conditie. Het vereiste kennis
en vakmanschap van zowel dierenarts als verzorgers om alle vogels de
juiste medische behandeling en dagelijkse verzorging te kunnen bieden.
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Ook konijnen, cavia’s en kleinere knaagdieren namen
in aantal flink toe. De mannelijke konijnen werden vanaf mei in het
asiel gecastreerd, waarbij de (katten)couveuse goed van pas kwam
om de dieren rustig en warm te laten bijkomen. Normaal gesproken
worden de konijnen in de zomer- en nazomerperiode gevaccineerd
tegen VHS en myxomatose. Omdat in het voorjaar myxomatose
heerste in de regio, waren we extra alert met het vaccinatiebeleid.
Gelukkig hebben zich in het asiel geen gevallen van deze ziekten
voorgedaan.
Stevenshage voert een uiterst strikt beleid als het om het euthanaseren van dieren gaat. Euthanasie wordt
enkel en alleen toegepast, indien we daarmee ernstig dierenleed kunnen voorkomen. In 2011 heeft onze
dierenarts helaas 5 honden, 59 katten (veroorzaakt door de binnenkomst van twee grote groepen ernstig
zieke katten) en 7 overige dieren laten inslapen. In 2010 waren dat 8 honden, 75 katten en 3 konijnen.
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VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn van levensbelang voor ‘Stevenshage’. Ze zijn
werkzaam op allerlei gebieden: dierverzorging, PR &
communicatie, onderhoud aan het asielgebouw,
bestuurswerk, nazorg, helpen op de Open Asieldag,
Beestenbende, foto’s van de asieldieren enzovoort.
Onze vrijwilligers hebben een zeer gevarieerde achtergrond.
Werkend, werkzoekend, gepensioneerd, studerend. Iedereen
(boven de 16 jaar) is welkom om te komen helpen bij het
verzorgen van de dieren en bij andere werkzaamheden. Er
worden geen eisen gesteld t.a.v. de frequentie van het werk.

Er wordt wel gevraagd dat de vrijwilligers minstens een dagdeel per keer kunnen komen helpen om het werk
makkelijker te kunnen indelen.
Na een eerste kennismakingsochtend wordt besproken of de vrijwilliger het werk leuk vond en (lichamelijk
en geestelijk) in staat zal zijn om het vol te houden. Als het antwoord op beide vragen “ja” is, krijgt de
vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst mee om in te vullen. Samen met een kopie van het
identiteitsbewijs wordt deze overeenkomst gearchiveerd. Dit is een voorwaarde voor onze
aansprakelijkheidsverzekering en helpt om een accuraat overzicht te houden van het vrijwilligersbestand.
Elk jaar zoeken de mensen van ‘Stevenshage’ naar
originele manieren om de vrijwilligers te bedanken
voor hun hulp. Zo werd in juli 2011 een barbecue
georganiseerd die zeer goed bezocht werd.
Natuurlijk organiseren we met Pasen en Kerstmis een
lekkere lunch voor de mensen die ons op die dagen
komen helpen. In 2011 was het met Pasen zulk lekker
weer, dat de lunch buiten kon plaatsvinden.
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Als eindejaar attentie ontwierp Renske Visser een prachtige
boodschappentas, die gevuld werd met wat lekkers. Dit wordt
een collector’s item, want de tas is in een oplage van slechts
100 stuks vervaardigd!
De nadruk ligt voor de medewerkers op (voor mens en dier)
veilig en hygiënisch werken. Dit betekent dat in het begin
vrijwilligers vaak intensief moeten worden begeleid bij het
werk. Het vaste personeel beschouwt het begeleiden en
aansturen van de vrijwilligers als een belangrijk onderdeel van
hun taak. Al is het soms jammer dat iemand, nadat er veel tijd
in gestoken is om hem of haar wegwijs te maken, zonder
bericht niet meer komt opdagen.
Voor veel vrijwilligers is ‘Stevenshage’ hun eerste kennismaking met een dierenasiel en dat kán soms even
wennen zijn. Dieren kunnen anders reageren dan verwacht en er kunnen ziekten voorkomen in het asiel
waar je als doorsnee dierenliefhebber nog nooit mee geconfronteerd bent.
De begeleiding van vrijwilligers is bijzonder belangrijk, omdat de vrijwilligers
de ‘ogen en oren’ van de verzorgers zijn. Het vaste personeel kan onmogelijk
constant alle dieren persoonlijk in de gaten houden. Een vrijwilliger die
bijzonderheden meldt, is dan onbetaalbaar!
Ook vanuit het standpunt van de dieren zijn de vrijwilligers onbetaalbaar.
Lange wandelingen, uitgebreide knuffelsessies, bijzondere foto’s, een goed
sluitend hok, schone kennels. Alles werkt -direct of indirect- mee om de
dieren sneller aan een nieuwe baas te helpen. Zonder vrijwilligers was
‘Stevenshage’ niet de veilige en warme plek voor dieren die het nu is!
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GIFTEN EN BIJDRAGEN

De giften en bijdragen van particulieren en bedrijven zijn de kurk waar ‘Stevenshage’ op drijft. In de
financiële bijlage staan de verschillende categorieën en bedragen vermeld. Hieronder vindt u een
opsomming van de verschillende soorten bijdragen die we in 2011 mochten ontvangen.
Donateurs & adoptanten
Op onze donateurs en adoptanten kunnen we gelukkig
ieder jaar weer rekenen voor een bijdrage. Hun gulle gaven
zijn onmisbaar voor het voortbestaan van het asiel.
Uiteraard heeft het asiel diverse inkomstenbronnen, maar
extra dingen voor de asieldieren worden bekostigd uit de
gelden die we ontvangen van mensen die de asieldieren een
warm hart toedragen. Gelukkig zijn er veel mensen bereid
om dit ieder jaar te doen.
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Bij een bijdrage van € 15 per jaar of meer ontvangen onze donateurs vier maal per jaar ons asielblad
Beestenbende. Ook de adoptanten van hokken en sponsors van bordjes krijgen Beestenbende thuisgestuurd.
Giften/jaarlijkse schenkingen
Op ons financiële overzicht vindt u ook een categorie ‘giften’ en ‘jaarlijkse schenkingen’. De giften zijn
eenmalige donaties door dierenvrienden en vaak ook door donateurs die besluiten om naast hun jaarlijkse
bijdrage iets extra’s te schenken aan de dieren, bijvoorbeeld met Kerstmis. Jaarlijkse schenkingen worden
door een notaris vastgelegd in een akte, bijvoorbeeld voor een periode van 5 jaar. Hierdoor worden de giften
volledig aftrekbaar van de belasting. ‘Stevenshage’ heeft contacten met diverse notarissen en neemt de
kosten van het maken van de akte op zich.
Legaten
De gegevens van de Stichting staan al jaren in Fikkert’s Jaarboek, een uitgave van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie en in de Notarisagenda, die jaarlijks aan alle notarissen in Nederland wordt toegezonden.
Hierdoor zijn de correcte gegevens van de Stichting makkelijk toegankelijk. Verder heeft de Stichting gekozen
voor een vermelding op de website van Notaris Online. Op deze manier heeft iedereen toegang tot de juiste
gegevens van de Stichting, mocht hij of zij de asieldieren wat willen nalaten.
Er komen regelmatig vragen binnen van mensen die opvang voor hun dieren willen regelen in het geval van
hun overlijden. Dit soort regelingen kan via de notaris in een testament worden vastgelegd. ‘Stevenshage’
werkt daar graag aan mee. Ook in 2011 mochten we weer een aantal legaten ontvangen. De details ervan
kunt u vinden in het financiële overzicht. De ontvangen legaten zijn gereserveerd voor de komende,
noodzakelijke, verbouwing van het asielgebouw.
Collecte
In 2011 werd onze jaarlijkse collecte gehouden in de week van 18 tot 24 april. In
Katwijk en Voorschoten was dat een week later (26 t/m 29 april). Het organiseren
van een dergelijke collecte brengt elk jaar weer veel werk met zich mee, maar
gelukkig zijn er elk jaar ook weer veel mensen bereid om zich belangeloos in te
zetten.
Al dat werk werpt ook wel zijn vruchten af: de totale opbrengst van 2011 bedroeg
€33.529,- (tegen €29.001 in 2010). Het blijkt dat mensen dus nog steeds bereid zijn
om geld te geven aan ons goede doel en dat is iets waar we heel blij mee zijn.
Natura
In ons asielblad Beestenbende proberen we ieder kwartaal een overzichtje te geven van wat dierenvrienden
in Leiden en omstreken naar het asiel brengen.
Diervoeding aan de datum
Bij diverse tuincentra in de regio mogen we regelmatig
diervoeding en dierbenodigdheden ophalen, die niet
langer verkocht kunnen worden. TuinExtra in
Noordwijk, Tuincentrum de Mooij in Rijnsburg, Intratuin
in Voorschoten en Tuincentrum Suidgeest in Nieuw
Vennep bellen ons regelmatig. Natuurlijk zorgen de
medewerkers en vrijwilligers van het asiel dat het vlot
wordt afgehaald. Zo helpen we elkaar!
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Incourante carnibest
Bunschoten diervoeders, de fabrikant van Carnibest diepvries diervoeding,
heeft ook in 2011 Streek-Dierentehuis Leiden ‘Stevenshage’ weer
ondersteund door gratis incourante Carnibest te leveren. ‘Stevenshage’ is
al jaren verkooppunt van Carnibest diepvries dierenvoeding en staat
achter het concept voor rauwe voeding voor carnivoren.
De Carnibest die we gratis mogen ontvangen is overigens kwalitatief net
zo goed als de voeding die wordt verkocht. Het enige verschil is dat het
niet precies in hoeveelheden van een kilo of 500 gram verpakt zit en dat
er soms smaken door elkaar gemengd zijn (bij het wisselen van de
productie). Onze asielhonden zitten daar niet mee en laten het zich prima
smaken!

8

PERSONEELSZAKEN

Onder het vaste personeel vond in 2011 één wisseling plaats. Renske Visser, sinds juli 2008 voor 24 uur per
week in dienst als kattenverzorgster, nam per 1 november afscheid van het asiel. Wij zagen haar met lede
ogen vertrekken, maar gelukkig was en is Renske zodanig aan het asiel en de dieren verknocht, dat ze zich
voor ‘Stevenshage’ blijft inzetten als vrijwilliger.
Haar vervangster diende zich al snel aan in de persoon van Jet Barkel. Jet is door de wol geverfd als
kattenverzorgster in asiel Gouda. Na enkele uitstapjes naar banen waar ze niet met dieren werkte, begon ze
het asielwerk serieus te missen. Toen de kans om bij Stevenshage te komen werken langskwam, greep ze die
met beide handen aan. Zij stak qua ervaring en kennis met kop en schouders boven de andere kandidaten uit
en ook qua persoonlijkheid blijkt Jet uitstekend in het team te passen.
In de vakanties kwamen Jonne Uittenhout (vaste
zaterdaghulp) en Eline van den Eijkel (stagiaire) het team
versterken. Uiteraard wordt er zoveel mogelijk geprobeerd
om het werk te verdelen over vaste mensen en vrijwilligers,
maar in de vakantieperioden zouden we zonder extra hulp
niet het gewenste niveau van dierverzorging en
klantenservice kunnen handhaven.
Ook in 2011 hebben alle vaste personeelsleden een ‘incompany’ herhalingscursus Bedrijfs Hulp Verlening (BHV)
gevolgd en zijn daarmee weer een jaar gecertificeerd
hulpverlener. Gelukkig waren er in 2011 geen grote
incidenten waarbij deze vaardigheden noodzakelijk bleken,
maar er zijn uiteraard in de dagelijkse praktijk regelmatig
kleine voorvallen waarbij de training nuttig ingezet kan
worden.

17

9

PR & COMMUNICATIE

In het verslagjaar werd het public relations- en communicatiebeleid, zoals in de voorgaande jaren ingezet,
gecontinueerd. Naast het informeren van de donateurs en subsidieverleners, is het verspreiden van positieve
naamsbekendheid van het asiel in de regio één van de doelen van dit beleid. Vrijwilligers en medewerkers
van het asiel hebben goed samengewerkt om ook dit jaar ‘het gezicht’ van Stevenshage positief te
presenteren. Kranten, tv (onder andere een documentaire van TV West), website, donateursblad, sociale
media en open asieldag waren de voornaamste kanalen om goede pr-uitingen naar buiten te brengen.
Donateursblad Beestenbende
Iedere donateur krijgt vier keer per jaar het blad
Beestenbende thuisbezorgd. Zij betalen daartoe minimaal 15
euro per jaar. Het doel van het boekje is om donateurs en
andere lezers in brede zin te informeren over de opvang van
asieldieren in Stevenshage. Dat gebeurt in de vorm van
nieuwtjes, oproepen, interviews, achtergrondverhalen,
(foto)reportages en de column van asielbeheerder Leen
Gottschal. Ook schrijven veel baasjes graag over de
belevenissen van hun (ex-asiel)dieren. Daarnaast is
fondsenwerving een nevendoel van het donateursblad.
Het blad wordt regelmatig meegegeven aan bezoekers die nog niet eerder in Stevenshage kwamen en werkt
op die manier als een informatiefolder voor potentiële nieuwe donateurs of vrijwilligers. Beestenbende valt
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stevenshage. Vrijwilligers en asielmedewerkers zorgen
voor de invulling, redactie en eindredactie van het blad. Na het faillissement van firma Webers in Leek is de
uitgave van het donateursblad in verslagjaar in handen gegeven van Nian Uitgevers. Deze uitgever verzorgde
voorheen al de asielkrant, die eenmaal per jaar uitkwam. Voor het asiel is het drukken van het donateursblad
kostenloos; slechts de verzendkosten komen voor rekening van het asiel.
Website
Per dag ligt het aantal bezoekers van de website
www.dierenasielleiden.nl gemiddeld rond de 330, wat
hele mooie statistieken geeft van 2200, 2500 en zelfs
soms 2800 bezoeken per week. Een kleine verschuiving
van de herkomst van de websitebezoeken laat zien dat
mensen iets minder door verwijzing vanaf andere
websites binnenkomen en iets meer door wat ‘direct
verkeer’ genoemd wordt.
De hosting van de website is ook in 2011 aan het asiel
aangeboden door het bedrijf Renaissance uit Leiden. De
bouw en het onderhoud van de website zijn, evenals
voorgaande jaren, in handen van vader en zoon Hans en
Remco Schouten van het Leidse bedrijf IDKB.
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Naast de vlottere plaatsing van de asieldieren worden ook andere pr-doelen gediend door de website, zoals
de oproepen voor collectanten en nieuwe donateurs. Ook de webwinkel, waar donateurs zich kunnen
opgeven, kalenders en jubileumboeken kunnen worden gekocht en diverse manieren van sponsoring kunnen
worden aangemeld, draait goed op de website. Hier is een financieel belang mee gediend.
Nieuwe media
Een voorzichtige ontwikkeling in het gebruik van de nieuwe media is al langer gaande. Een eigen youtubekanaal voor Stevenshage en een ‘hyves’ bestaan al en worden met name door de medewerkers en een
aantal vrijwilligers gevoed. In het verslagjaar is een twitteraccount ‘Stevenshage’ geopend. De regie over de
diverse nieuwe media viel in 2011 nog niet onder het pr & communicatiebeleid van Stevenshage, maar is op
initiatief van en wordt uitgevoerd door een paar van de vrijwilligers en medewerkers. In 2012 wordt ingezet
op een meer strategische inzet van deze media.

Het asiel in de pers en pr in 2011; een aantal belangrijke momenten in beeld.

Foto 1: Telegraaf: bijna paginagroot artikel over de zomerdrukte in het asiel op 28 juli; bijvangst was dat kat
Wietse, die op Leen’s arm gefotografeerd werd, door dit artikel weer bij zijn baas terecht kwam.
Foto 2: Leidsch Dagblad 12 augustus: een groot aantal gevonden vogels en vermagerde katten verblijft in het
asiel.
Foto 3: Leids Nieuwsblad 5 oktober: een verslagje van de open dag.
Foto 4: Het twitteren bereikt in eerste instantie nog niet veel ‘followers’, maar een begin is er.
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HET BESTUUR

In 2011 hebben geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. De reguliere zittingstermijn voor bestuursleden
van Stevenshage is 5 jaar. In 2011 hebben twee bestuursleden, namelijk Bob Nieman en Jan Kagenaar, deze
termijn bereikt. Gelukkig hebben beiden aangegeven zich nog een periode voor het asiel te willen inzetten.
Daarmee bestond het bestuur eind 2011 uit de volgende leden:
Bob Nieman

Voorzitter

Lizette Ploos van Amstel

Secretaris

Jan Kagenaar

Penningmeester

Marielle Borst-Menger

Algemeen Bestuurslid

Annelies van Vark

Algemeen Bestuurslid

Inmiddels is begin 2012 besloten een zesde bestuurslid te werven. Sarah Engels is bereid gevonden zich als
Algemeen Bestuurslid aan Stevenshage te verbinden.
Het bestuur komt normaal gesproken maandelijks bijeen. Bij de vergaderingen van het bestuur zijn de
beheerder en de plaatsvervangend beheerder ook aanwezig.
Binnen het bestuur zijn verschillende taakaccenten belegd, zoals het onderhouden van contacten met de
gemeenten, PR & Communicatie en juridische zaken.
Het bestuur heeft in 2011 helaas moeten besluiten de plannen voor nieuwbouw in de ijskast te zetten
vanwege een tekort aan financiële middelen. Inmiddels is de financiële situatie van het asiel verbeterd en
wordt de planvorming voor (gedeeltelijke) nieuwbouw weer opgestart (zie hoofdstuk 11). Daarnaast heeft
het bestuur zich in 2011 met name gericht op het bestendigen van de goede relatie met de gemeenten in het
verzorgingsgebied, het professionaliseren van de arbeidsvoorwaarden en het verder doorontwikkelen van de
activiteiten op het gebied van PR & Communicatie.
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VOORUITZICHT 2012
Zoals aangegeven in hoofdstuk 10 is de planvorming voor nieuwbouw
weer opgestart. Daarbij zal het bestuur er naar streven de adequate
onderdelen van het asiel te behouden en slechts gedeeltelijke
nieuwbouw te plegen. Daarmee kunnen de kosten worden beperkt. Bij
de planvorming wordt rekening gehouden met aangepaste regelgeving
van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Uiteraard zal ook in 2012 veel aandacht worden besteed aan
fondsenwerving ten behoeve van de nieuwbouw. Een concrete
planning voor de verbouwing is op dit moment nog niet bekend.
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In 2012 zal net als in voorgaande jaren regelmatig overleg plaatsvinden met de overige dierentehuizen in de
regio (met name Noordwijk en Wassenaar), met als doel om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
De praktische samenwerking tussen de dierentehuizen (bijvoorbeeld het opvangen van elkaars dieren in
geval van nood) zal worden gecontinueerd. Ook zal in 2012 weer regelmatig overleg plaatsvinden met de
Dierenbescherming Afdeling Rijnland, waarbij zal worden bezien hoe beide organisaties elkaar verder kunnen
versterken.
PR & Communicatie is een speerpunt in 2012. Het nieuwe bestuurslid Sarah Engels zal zich met name gaan
richten op dit aandachtsgebied. Stevenshage maakt al (beperkt) gebruik van social media en zal hier in 2012
op voortbouwen. Daarnaast zal naar verwachting in 2012 een vernieuwde website online gaan. Uiteraard
wordt ook in 2012 de Beestenbende vier maal per jaar uitgegeven.
De contacten met de gemeenten zullen in 2012 verder worden
bestendigd. Alle gemeenten in het verzorgingsgebied zijn
inmiddels overgestapt op het door Stevenshage ontwikkelde
rekenmodel voor de financiering van de opvang van
zwerfdieren. In 2012 zal gezamenlijk worden onderzocht wat
beide partijen aanvullend voor elkaar kunnen betekenen. Zo zal
Stevenshage in overleg treden met alle gemeentes over het
plaatsen van informatie op de gemeentewebsites, bijvoorbeeld
over de vraag hoe te handelen als een inwoner van een
gemeente een dier vindt. Doel is uiteraard het zoveel mogelijk
beperken van het aantal zwerfdieren, hetgeen in ieders belang
is.
Zoals ieder jaar zal ook in 2012 veel aandacht uitgaan naar de personeelsleden en vrijwilligers van
Stevenshage. Zonder hen zou het goede werk van het asiel niet mogelijk zijn! Er wordt gestreefd naar
behoud van ervaring en dus een zo laag mogelijk verloop onder zowel vaste personeelsleden als vrijwilligers.
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TOELICHTING OP HET FINANCIEEL RESULTAAT

Zoals ieder jaar is sprake van een drietal hoofdbaten, te weten de baten afkomstig uit de opvang van dieren
(afstands- en plaatsingsgelden en pensionopbrengsten), de bijdragen van de gemeenten uit het
verzorgingsgebied en de opbrengsten uit giften, de jaarlijkse collecte en legaten. Deze laatste post is fors
lager dan in 2010; dit heeft met name te maken met de verkregen baten uit legaten, die uiteraard niet
planbaar zijn. Donateurs en adoptiehokken leveren jaarlijks een constante opbrengst op.
De personeelskosten vormden in 2011, zoals in ieder jaar, de grootste kostenpost. Deze post is licht gestegen
vanwege een verbetering in de arbeidsvoorwaarden van het vaste personeel. De overige lasten waren in
2011 in omvang vergelijkbaar met 2010, met als uitzondering de aanloopkosten voor de nieuwbouw. Het
gaat hierbij om de kosten van inhuur van projectmanagement en van een architect.
Het positieve resultaat over 2011 zal grotendeels worden bestemd voor de nieuw- en verbouw van
Stevenshage.

Tabel 12.1 Financieel resultaat
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Baten
Baten opvang dieren
Bijdragen gemeenten
Bijdragen Dierenbescherming
Donateurs
Adoptiehokken
Giften / collecte / legaten
’t Winkeltje
Totaal

2010
154.786
156.372
7.957
59.756
12.146
460.033
5.613
856.663

2011
147.056
154.852
61.407
11.742
227.169
5.950
608.176

Lasten
Afschrijvingen
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Aanloopkosten nieuwbouw
Verzorging dieren
Algemene kosten
Autokosten
Totaal rentekosten
Totaal

2010
3.600
246.372
55.362
4.646
55.138
57.114
4.374
-3.235
423.371

2011
4.166
262.226
55.554
26.892
61.492
47.150
2.201
9.681
450.000

Resultaat

433.292

158.176
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OVERZICHTSTABELLEN

Zwerfdieren per aangesloten gemeente
2008
2009
Kaag en Braassem
20
10
Katwijk
9*)
60
Leiden
269
197
Leiderdorp
31
30
Oegstgeest
18
31
Teylingen
54
24
Voorschoten
33
32
Zoeterwoude
12
11
*) In 2008 vingen we nog geen katten op voor Katwijk

2010
18
49
244
19
21
32
12
12

2011
24
43
266
33
28
42
27
12
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JAARREKENING 2011
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