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Foto voorzijde: Asielhond Nikki was een kruising Stafford die maar liefst 676 dagen bij ons in het asiel heeft 
gezeten. Door een beknelde zenuw in haar rug leed ze continu pijn, die niet verbeterde door rust of 
medicatie. Om haar verder leed te besparen, hebben we in mei 2018 het moeilijke besluit moeten nemen 
haar in te laten slapen. Nikki staat symbool voor ons beleid dat ieder dier net zolang bij ons mag blijven 
totdat we een geschikte nieuwe eigenaar hebben gevonden en dat er alleen tot euthanasie wordt 
overgegaan bij uitzichtloos lijden. Nikki was een slimme meid die genoot van wandelingen en 
zoekspelletjes. Ze wordt gemist. 
 
 
 
Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) 
Streek-Dierentehuis Stevenshage � Kenauweg 1 � 2331 BA Leiden � 0900 202 08 98 (30 cpm) 
asiel@dierenasielleiden.nl  � www.dierenasielleiden.nl � Facebook: Dierentehuis Stevenshage 
IBAN: NL71INGB 0000 0146 50 � KvK: 41165007 � BTW: NL 002817378B01 � RSIN: 002817378



 3 

Inhoud 
Voorwoord .....................................................................................................................................4 

1.   Asiel .......................................................................................................................................5 
1.1 Algemeen ............................................................................................................................. 5 
1.2  Cijfers asiel ........................................................................................................................... 8 

2  Pension ................................................................................................................................ 12 
2.1 Algemeen ........................................................................................................................... 12 
2.2 Cijfers pension .................................................................................................................... 13 

3   Dierenarts ............................................................................................................................ 14 

4  Vrijwilligers .......................................................................................................................... 16 
4.1 Inspanning en beloning ...................................................................................................... 16 
4.2 Inwerken vrijwilligers ......................................................................................................... 16 
4.3 Vrijwilligersvoorwaarden ................................................................................................... 16 
4.4 Bedankmomenten .............................................................................................................. 17 

5  Personeel ............................................................................................................................. 19 
5.1 Medewerkers ..................................................................................................................... 19 
5.2 Stages ................................................................................................................................. 20 

6  Bestuur ................................................................................................................................ 22 
6.1 Samenstelling bestuur ........................................................................................................ 22 
6.2 Bestuurlijke aandachtspunten ........................................................................................... 22 
6.3 Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) ................................................................................. 23 

7  Bijdragen aan het asiel ......................................................................................................... 24 
7.1  Financiële donaties............................................................................................................. 24 
7.2 Sponsoring .......................................................................................................................... 28 
7.3 Nalatenschappen en legaten .............................................................................................. 31 
7.4 Als het baasje er niet meer is ............................................................................................. 31 

8  Samenwerking ..................................................................................................................... 32 
8.1 Contractsamenwerking gemeenten ................................................................................... 32 
8.2 Dierenpolitie ....................................................................................................................... 32 
8.3 Stichting Hond in Nood ...................................................................................................... 33 
8.4 Samenwerking regionale asielen ........................................................................................ 33 
8.5 Dierenambulance – Vogelasiel Regio Leiden ..................................................................... 34 
8.6 Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) .............................................. 34 
8.7 Keurmerk opvang gezelschapsdieren................................................................................. 34 

9  Duurzaamheid ...................................................................................................................... 35 
9.1 Energiebesparing ................................................................................................................ 35 
9.2 Groenvoorziening ............................................................................................................... 36 
9.3 Afvalscheiding .................................................................................................................... 36 

10  Externe communicatie .......................................................................................................... 37 
10.1 Asielblad Beestenbende ..................................................................................................... 37 
10.2 Promotiemateriaal ............................................................................................................. 38 
10.3 Digitale media .................................................................................................................... 40 
10.4 Regionale media ................................................................................................................. 43 
10.5 Eigen bijeenkomsten .......................................................................................................... 44 
10.6 Markten en evenementen ................................................................................................. 44 

11  Vooruitzicht 2019 ................................................................................................................. 45 

12  Toelichting op het financieel resultaat ................................................................................... 46 

Overzichtstabellen herkomst asieldieren ....................................................................................... 47 
 



 4 

Voorwoord 
 
In 2018 heeft Dierentehuis Stevenshage zich gericht op het waarborgen van volwaardige 
dierenopvang in onze regio. Als bestuur leveren wij een bijdrage aan het voldoen aan de 
voorwaarden waaronder Dierentehuis Stevenshage haar werkzaamheden optimaal kan uitvoeren. 
Hieronder verstaan wij het opvangen, tijdelijk verzorgen en herplaatsen van honden, katten, 
konijnen en tamme vogels. In dit jaarverslag bieden wij inzicht in de activiteiten die onze 
medewerkers en vrijwilligers uitvoeren, de enorme hoeveelheid werk die zij verzetten, maar 
vooral de professionaliteit en passie waarmee zij dat doen. 
 
Bestuurlijk gezien hebben wij ons het afgelopen jaar met veel verschillende onderwerpen 
beziggehouden. Een groot project was de installatie van 139 nieuwe zonnepanelen op het dak van 
ons gebouw. Hiermee hebben wij een grote stap gezet in onze ambitie om een groen asiel te zijn. 
Daar zijn wij trots op. Ook hebben wij ons gericht op het uitvoeren van actuele regelgeving op het 
gebied van privacy. Verder hebben wij ingezet op intensivering van communicatie en promotie 
van Dierentehuis Stevenshage. Wij kijken terug op een aantal succesvolle acties. Verder hebben 
wij gewerkt aan de instandhouding van de goede contacten met de gemeenten, voor wie wij een 
wettelijke taak uitvoeren. 
 
Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage op wettelijke basis van de 
gemeenten uit ons verzorgingsgebied voor de eerste twee weken opvang. Wij willen de 
gemeenten bedanken voor deze constructieve samenwerking. Daarnaast is de steun van 
particulieren, fondsen en sponsoren onmisbaar. Iedere bijdrage, in welke vorm dan ook, is van 
harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. Ook dit jaar hebben wij gelukkig weer veel 
ondersteuning mogen ontvangen. Hartelijk dank! 
 
Lizette Ploos van Amstel 
Voorzitter Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken  
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1.   Asiel 
 
1.1 Algemeen 
 
Meer afstandsdieren 
In 2018 nam het aantal opgevangen dieren met 78 toe tot een totaal van 963 dieren. Er zijn 
afgelopen jaar wat meer zwerfdieren opgevangen dan het jaar ervoor, maar vooral het aantal 
opgenomen afstandsdieren was met 238 dieren hoger dan ooit. Met name het aantal katten 
waarvan om uiteenlopende redenen afstand is gedaan zagen we in het afgelopen jaar met meer 
dan een kwart toenemen van 99 in 2017 tot maar liefst 126 in 2018. 
 
Stressreductie en verrijking bij asieldieren 
Verrijking van het dagelijks leven van onze asieldieren doen wij altijd al, maar we hebben daar 
afgelopen jaar meer structuur in aangebracht. Dit doen we in allerlei vormen: voerpuzzels en 
ander hersenwerk, extra aai- en aandachtsessies of trainen. Trainen omvat het aanleren van 
gehoorzaamheid, impulscontrole voor drukke of overactieve dieren en oefeningen die niet direct 
nut laten zien maar die het dier wel mentale uitdaging bieden. Deze activiteiten gaan verveling 
tegen, vergroten het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing van de dieren, zorgen voor geestelijke 
vitaliteit bij oudere katten en versterken de onderlinge relatie tussen de dieren en hun verzorgers. 
 
De trainingen worden bij Stevenshage verricht door vaste personeelsleden volgens een van 
tevoren vastgesteld programma. Soms schakelen we bij het trainen van asieldieren ook een 
ervaren vrijwilliger in. Het is expliciet niet de bedoeling dat mensen op eigen houtje met de 
asieldieren gaan trainen omdat dit voor de dieren zeer verwarrend is. De vrijwilligers zorgen met 
hun inzet voor afwisseling en ontspanning bij de dieren. 
 
 

Asielkat Moppie vertoont door hersenwerk veel minder agressie. 
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Mechelse herder Tygo is een van de honden van wie in 2018 afstand werd gedaan. 

 
 
Variatie in verblijfsduur 
Zowel honden als katten verbleven in 2018 gemiddeld 52 dagen bij ons voordat ze een nieuwe 
eigenaar vonden. De spreiding hierin is echter zeer groot en hangt in onze ervaring vooral af van 
het temperament van het dier in kwestie. Bij de katten heeft een oude sok die wat mankeert 
maar heel graag bij mensen is meer kans op een snelle plaatsing dan een jongere kat die maar 
moeizaam contact maakt. Bij de honden zien we hetzelfde: een hond van middelbare leeftijd die 
gewend is aan kinderen wordt vele malen sneller geplaatst dan een hond van één jaar met een 
gebruiksaanwijzing. 
 
Vanuit het asiel kunnen we het temperament van de dieren die we opvangen niet beïnvloeden. 
We zijn afhankelijk van welke dieren ons worden aangeboden. Bij de honden zagen we al langere 
tijd dat ‘gewone’ gemakkelijke gezinshonden schaars zijn. En ook bij de katten lopen we nu vaker 
tegen het gegeven aan dat er meer liefhebbers zijn dan geschikte dieren. Hoe gek het ook klinkt 
voor een asiel: Stevenshage zou best méér goed plaatsbare dieren kunnen gebruiken. Het gebouw 
en onze capaciteit zijn daartoe uitgerust en er zijn ook voldoende nieuwe baasjes. 
 
Meer herenigingen 
Een positieve trend is dat steeds meer zwerfdieren retour eigenaar gaan. Vooral bij de katten 
zagen we in 2018 een opvallende stijging in het herenigingspercentage naar 55% ten opzichte van 
eerdere jaren, waarin nooit meer dan 45% van de katten hun baasje terugvond. Mogelijke 
oorzaken zijn dat meer katten gechipt zijn én het aantal volgers van ons speciaal daarvoor 
bedoelde Instagram account groeit. Op het account @stevenshage plaatsen we van alle 
zwerfdieren direct na binnenkomst een foto met vermelding van de vindplaats, waardoor veel 
mensen snel en makkelijk kunnen zien of hun dier (of dat van iemand in hun omgeving) misschien 
bij het asiel is binnengebracht. Honden worden bijna altijd weer snel met hun eigenaar herenigd. 
Bij de konijnen, knaagdieren en vogels (categorie Diverse dieren) is het herenigingspercentage 
echter laag: in de afgelopen jaren werd slechts rond de 20% van de gevonden dieren door hun 
eigenaar bij het asiel opgehaald. 
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Matchmakers 
In het afgelopen jaar is het percentage succesvolle herplaatsingen van asieldieren voor het eerst 
de 90% ruim gepasseerd (94%). Van alle dieren die in 2018 een nieuwe eigenaar vonden, kwam 
slechts 6% weer retour – een halvering van de gemiddeld 12% in de vijf jaren daarvoor. Bij de 
honden is het percentage succesvolle plaatsingen de afgelopen vijf jaar zelfs toegenomen van 
67% naar 86%, terwijl de katten met een stijging van 88% naar 94% precies het gemiddelde van 
alle dieren volgen. Bij de konijnen, knaagdieren en vogels is het aandeel geslaagde plaatsingen al 
jaren hoger dan 90%, met ook hier in het afgelopen jaar een record van 96%. 
 
Het vinden van de juiste match tussen asieldieren en potentiële nieuwe baasjes is een zorgvuldig 
proces waar onze medewerkers veel aandacht aan besteden. Zo wordt een dier vrijwel nooit bij 
het eerste bezoek geplaatst – vooral bij honden geldt een zeer intensieve kennismakingsperiode. 
Na plaatsing van een dier vindt nazorg plaats, waarbij een vrijwilliger het dier en de nieuwe 
eigenaren thuis bezoekt om te kijken hoe de gewenning is verlopen en of er nog vragen of 
problemen zijn die aandacht behoeven.  
 
No kill shelter 
Wellicht ten overvloede benadrukken we hier nogmaals dat Stevenshage een 'no kill' shelter is. 
Alle herplaatsbare asieldieren mogen net zolang blijven totdat we een nieuw thuis voor hen 
hebben gevonden. Alleen als een dier ernstig en uitzichtloos lijdt of gedrag vertoont dat gevaar 
oplevert voor de omgeving, zullen we euthanasie overwegen. Hierbij geldt altijd het zes-ogen 
principe: een team van dierenarts, verzorgers, beheerder en eventueel een gedragsdeskundige 
overlegt en beslist hierover. 
 
 
 

Kater Onana vond in juli 2018 na 434 dagen bij Dierentehuis Stevenshage eindelijk een nieuwe eigenaar. 
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1.2  Cijfers asiel 
 
Aantal asieldieren 
        
Tabel 1 | Totaal aantal dieren dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2018 en de jaren daarvoor. 
 

Totaal aantal dieren IN 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) 71 65 58 69 55 47 
Zwerf 576 512 540 579 691 672 
Afstand 238 199 182 212 190 183 
Teruggebracht 31 57 58 58 55 69 
Geboren asiel 12 32 26 21 14 22 
Anders IN (bijv. uitwisseling) 35 20 48 8 12 3 
Totaal 963 885 912 947 1017 996 
         
Tabel 2 | Totaal aantal dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2018 en in eerdere jaren heeft verlaten, na 
in datzelfde jaar te zijn opgevangen. 
 

Totaal aantal dieren UIT 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Retour eigenaar  323 244 262 290 267 283 
- Herenigingspercentage 56% 48% 49% 50% 39% 42% 
Nieuw tehuis 485 490 499 494 528 499 
- Succesvolle herplaatsing 94% 88% 88% 88% 90% 86% 
Geëuthanaseerd of overleden 87 62 68 66 109 95 
Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling) 6 9 17 11 13 26 
Totaal 901 805 846 861 917 903 
        
Tabel 3 | Aantal honden dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2018 en de jaren daarvoor. 
 

Honden IN 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) 12 11 10 9 12 9 
Zwerf 103 80 79 98 107 136 
Afstand 41 40 34 45 47 50 
Teruggebracht 8 12 10 14 13 24 
Geboren asiel 0 0 0 0 0 0 
Anders IN (bijv. uitwisseling) 0 6 11 0 0 1 
Totaal 164 149 144 166 179 220 
          
Tabel 4 | Aantal honden dat Dierentehuis Stevenshage in 2018 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in 
datzelfde jaar te zijn opgevangen. 
 

Honden UIT 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Retour eigenaar 101 75 75 94 97 120 
- Herenigingspercentage 98% 94% 95% 96% 91% 88% 
Nieuw tehuis 47 43 54 47 60 73 
- Succesvolle herplaatsing 83% 72% 81% 70% 78% 67% 
Geëuthanaseerd of overleden 3 3 4 3 3 7 
Anders UIT (bijv. uitwisseling) 0 5 0 1 1 2 
Totaal 151 126 133 145 161 202 
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Tabel 5 | Aantal katten dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2018 en in de jaren daarvoor. 

 

Katten IN 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) 41 51 40 49 34 29 
Zwerf 360 344 364 387 412 397 
Afstand 126 99 115 134 125 105 
Teruggebracht 16 36 39 33 36 37 
Geboren asiel 12 26 21 11 12 22 
Uitwisseling 35 12 35 7 12 2 
Anders IN 0 2 0 9 0 1 
Totaal 590 570 614 630 631 593 
         
Tabel 6 | Aantal katten dat Dierentehuis Stevenshage in 2018 en in de jaren daarvoor heeft verlaten, na in 
datzelfde jaar te zijn opgevangen. 
 

Katten UIT 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Retour eigenaar 197 152 165 174 154 150 

- Herenigingspercentage 55% 44% 45% 45% 37% 38% 

Nieuw tehuis 281 330 331 331 336 298 

- Succesvolle herplaatsing 94% 89% 88% 90% 89% 88% 

Geëuthanaseerd of overleden 70 46 52 55 69 72 

Anders UIT (bijv. retour wild of uitwisseling) 5 1 14 6 6 15 

Totaal 553 529 562 566 565 535 

 
 
 
 
 
Kittens Tikkel, Wybertje, Pottertje en Dropshot van moeder Mimba zijn in 2018 geboren bij Dierentehuis Stevenshage.
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Vlaamse reus Sofina en Franse hangoor Marceau zijn in 2018 gedumpt en als zwerver opgevangen in het asiel. 
 
 
 

Tabel 7 | Aantal diverse dieren dat in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen in 2018 en in de jaren 
daarvoor. Deze categorie omvat konijnen, kleine knaagdieren en tamme vogels. 
 

Diverse dieren IN 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Aanwezig op 1 januari (opname in voorgaand jaar) 18 3 8 11 9 9 
Zwerf 113 88 97 94 172 139 
Afstand 71 60 33 33 18 28 
Teruggebracht 7 9 9 11 6 8 
Geboren asiel 0 6 5 10 2 0 
Uitwisseling 0 2 2 1 0 0 
Totaal 209 168 154 160 207 184 
         
Tabel 8 | Aantal diverse dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2018 en in de jaren daarvoor heeft 
verlaten, na in datzelfde jaar te zijn opgevangen. Deze categorie omvat konijnen, knaagdieren en vogels. 
 

Diverse dieren UIT 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Retour eigenaar 25 17 22 19 16 13 
- Herenigingspercentage 22% 19% 23% 20% 9% 9% 
Nieuw tehuis 157 117 114 116 132 128 
- Succesvolle herplaatsing 96% 92% 92% 91% 95% 94% 
Geëuthanaseerd of overleden 14 13 12 8 37 16 
Anders UIT (bijv. uitwisseling) 1 3 3 4 6 9 
Totaal 197 150 151 147 191 166 
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Verblijfsduur, verzorgingsdagen en dagbezetting asieldieren 
 
Tabel 9 | Gemiddelde verblijfsduur van alle asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2018 en daarvoor. 
 

Gemiddelde verblijfsduur asieldieren (dagen) 1 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Honden  29 35 27 18 15 14 
Katten 32 33 31 25 26 29 
Diverse dieren 29 28 31 29 41 36 
1  De vermelde gemiddelde verblijfsduur is inclusief dieren die binnen enkele dagen met hun eigenaar worden herenigd.  
    Zie onderstaande tabel 10 voor de gemiddelde verblijfsduur van herplaatste dieren.  
 

Tabel 10 | Gemiddelde verblijfsduur van herplaatste asieldieren in 2018 en in de jaren daarvoor. 
 

Gemiddelde verblijfsduur herplaatste dieren (dagen) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Honden 52 58 51 -  -  -  
Katten 52 43 45 -  -  -  
Diverse dieren 31 31 37 -  -  -  
 

Tabel 11 | Gemiddelde verblijfsduur van zwerfdieren die retour eigenaar zijn gegaan in 2018 en daarvoor. 
 

Gemiddelde verblijfsduur herenigde dieren (dagen) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Honden 3 2 2 -  -  -  
Katten 3 3 4 -  -  -  
Diverse dieren 4 4 4 -  -  -  
 
Tabel 12 | Aantal verzorgingsdagen van asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2018 en daarvoor. 
 

Totaal aantal verzorgingsdagen 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Honden 4.384 4.748 3.536 2.764 2.551 2.938 
Katten 17.052 16.746 17.280 14.813 15.566 16.542 
Diverse dieren 5.506 4.589 4.508 4.421 8.175 4.469 
Totaal 26.942 26.083 25.324 21.998 26.292 23.949 
        
Tabel 13 | Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren in Dierentehuis Stevenshage in 2018 en daarvoor. 
 

Gemiddeld aantal aanwezige asieldieren op een dag 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
Honden 13 14 10 8 7 8 
Katten 48 46 48 40 42 45 
Diverse dieren 16 13 13 12 22 12 
Totaal 76 72 70 60 71 65 
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2  Pension 
 
2.1 Algemeen 
 
Stabiel aantal pensionhonden 
In september 2017 zijn we gestart met een proef waarbij het aantal aanwezige pensionhonden de 
16 niet mag overschrijden. Voorheen logeerden er maximaal 20 honden tegelijk bij ons in 
vakantieperioden en 12 honden daarbuiten. Dat zorgde voor problematische piekbezetting van 
onze kennels en -belasting bij de verzorgers. Er blijkt voldoende vraag naar pensionplaatsen, ook 
buiten het hoogseizoen, getuige het aantal verzorgingsdagen dat nagenoeg gelijk bleef (4.892 in 
2018 tegen 4.801 in 2017). Qua werkdruk is het zeer prettig gebleken om een redelijk stabiel 
aantal pensionhonden te hebben. We zullen dit systeem daarom voorlopig handhaven. Bij de 
pensionkatten zagen we in 2018 een kleine afname in het aantal verzorgingsdagen van 10.586 in 
2017 naar 9.991 in 2018, wat nog wel steeds meer is dan in 2016 (9.913 verzorgingsdagen). 
 
Minder konijnen en knaagdieren in het pension 
In 2018 verbleven er flink minder konijnen, knaagdieren en vogels in ons dierenpension: we tellen 
een fikse afname in het aantal verzorgingsdagen in deze categorie (456 in 2018 tegen 1.145 in 
2017). De reden hiervoor is dat we in de praktijk nauwelijks plaats hebben in ons pension voor 
konijnen en knaagdieren. Meestal zijn onze vaste buitenhokken allemaal in gebruik voor de 
opvang van asielkonijnen. Onze binnenruimte staat doorgaans vol met bezette vogelkooien. 
Doordat de vogels vaak veel lawaai en stof produceren is het voor konijnen of knaagdieren niet 
fijn om daar langere tijd te verblijven. Daarom nemen we tot nader order geen konijnen en 
knaagdieren meer aan als pensiondieren. Vogels nemen we wel aan, mits er voldoende plaats is. 
 
 

Het omheinde hondenbos is ook beschikbaar voor pensionhonden die bij ons verblijven. 
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2.2 Cijfers pension 
 
Tabel 14 | Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2018, 2017 en 2016. 
 

Gemiddeld aantal aanwezige pensiondieren per dag 2018 2017 2016 

Honden 13 13 14 

Katten 27 29 27 

Diverse dieren 1 3 4 

Totaal 41 45 45 

 
Tabel 15 | Aantal verzorgingsdagen pensiondieren in Dierentehuis Stevenshage in 2018, 2017 en 2016. 
 

Totaal aantal verzorgingsdagen pension 2018 2017 2016 

Honden 4.892 4.801 5.254 

Katten 9.991 10.586 9.913 

Diverse dieren 456 1.145 1.329 

Totaal 15.339 16.532 16.496 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voor katten zijn er drie pensionkamers met manden en klimtoestellen waar elke kat een veilig plekje vindt.  
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3   Dierenarts 
 
Asieldierenarts 
Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve is de vaste dierenartsenpraktijk van Dierentehuis Stevenshage. 
Tweemaal per week komt een van de dierenartsen naar het asiel om de binnengekomen dieren te 
onderzoeken en indien nodig te vaccineren. Ook dieren die al langer in het asiel zijn en medische 
zorg nodig hebben, kunnen op dit spreekuur terecht. In geval van acute zorg staan de dierenartsen 
van de Keerhoeve 24 uur per dag voor ons klaar. Voor het uitvoeren van ingrepen en operaties 
vervoeren wij de dieren zelf naar de nabijgelegen praktijk. In incidentele gevallen werken wij 
uiteraard ook samen met andere dierenartspraktijken in de omgeving, bijvoorbeeld bij 
specialistische behandelingen zoals gecompliceerde orthopedische operaties.  
 
Wisseling van de wacht 
Voor dit jaarverslag leverde dierenarts en praktijkeigenaar Marije Baas van De Keerhoeve 
onderstaande bijdrage. Samen met collega-dierenarts en mede-praktijkeigenaar Colette van Kan 
volgde zij Roel Koster op, die in januari 2018 met (pre)pensioen ging en van wie wij afscheid 
namen als asieldierenarts. Sinds de start van onze samenwerking met De Keerhoeve in 2012 
hebben er tussen de 2500 en 3000 asieldieren bij hem op de behandeltafel gestaan. Roel is al die 
jaren een doortastende asieldierarts geweest die bijzonder goed is in het ontfutselen van 
relevante informatie aan zwijgende zwerfdieren. Wij zijn hem hiervoor zeer dankbaar! 

 
 
Het chippen van uw huisdier 
 
Via het asiel en de dierenambulance krijgen wij regelmatig dieren in de praktijk waarvan 
de eigenaar niet bekend is. Eén van de eerste dingen die wij dan doen, is het checken 
van de chip. Helaas zijn veel dieren nog niet gechipt. Vaak is een chip ook niet 
geregistreerd of zijn er verkeerde telefoonnummers aan gekoppeld. Het komt daardoor 
vaak voor dat wij een eigenaar niet kunnen bereiken als een dier gewond binnen wordt 
gebracht, wat ontzettend jammer is. Door wat meer uit te leggen over de chip, hopen 
we dat nog meer mensen hun dieren chippen en dat mensen controleren of de 
gegevens wel juist geregistreerd staan.  

 
Lees verder op de volgende pagina  à 
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Vervolg van pagina 14 

 
 
Chip plaatsen | Een chip is een elektronisch implantaat dat onder aan de linkerzijde van 
het schouderblad onder de huid wordt geplaatst. De chip is zo klein als een rijstkorrel en 
wordt ingebracht met een naald. Een dier voelt hier nauwelijks iets van. Als de chip is 
geplaatst, dan blijft deze voor altijd onder de huid zitten. 
 
Werking chip | Een chip bevat een uniek nummer. Dit nummer staat geregistreerd in de 
Nederlandse Databank Gezelschapsdieren. Hierin zijn alle gegevens van gechipte 
huisdieren geregistreerd. Mocht uw hond of kat onverhoopt weglopen en weer 
gevonden worden, dan kan hij of zij dankzij de chip en de registratie snel bij de eigenaar 
worden teruggebracht. 
 
Registratie | Als het dier wel gechipt is, maar de contactgegevens kloppen niet, dan 
hebben uw dier en u er niks aan als uw dier wegloopt en gevonden wordt. Het is dus 
belangrijk om zowel een verhuizing als een verandering of toevoeging van een 
telefoonnummer door te geven. Er kunnen per chip meerdere telefoonnummers 
geregistreerd worden, dus ook bijvoorbeeld die van een oppas als u zelf tijdens vakantie 
in het buitenland verblijft.  
 
Het is de taak van de eigenaar om ervoor te zorgen dat de gegevens juist geregistreerd 
zijn, ook als uw hond al bij de fokker gechipt is. We zien vaak dat honden wel gechipt 
zijn, maar dat de gegevens niet kloppen. Bij dieren met een stamboom zorgt de fokker 
er wel voor dat de chip bij de ‘Raad van Beheer’ geregistreerd wordt. Op deze manier 
kunnen wij uw dier echter niet terugvinden als hij of zij gevonden wordt.  
 
Het is dus heel belangrijk dat uw dier en de 
contact-gegevens juist geregistreerd staan bij de 
Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren. Dit 
kunt u gratis controleren via de website 
www.chipnummer.nl. Handig om te doen voor elke 
diereigenaar! 

 

Marije Baas 
 

Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve



  

4  Vrijwilligers 
 
4.1 Inspanning en beloning 
 
Vrijwilligerswerk in een asiel is zwaar en belastend. Maar het is ook mooi, geeft voldoening en 
ontspant. Nieuwe vrijwilligers moeten altijd voor zichzelf uitvinden welk aspect voor hen 
zwaarder weegt: de inspanning of de beloning. Bij Dierentehuis Stevenshage mogen we ons 
gelukkig prijzen met een grote groep toegewijde en volhardende vrijwilligers. Hierdoor is er veel 
meer persoonlijke tijd voor de dieren die gevuld wordt met beweging, aandacht en verrijking. Het 
vaste personeel is zich bewust van de grote meerwaarde die elk individu met zich meebrengt en 
probeert elke vrijwilliger zich op zijn of haar plaats te laten voelen. Tegelijkertijd proberen we 
onze vrijwilligers zodanig te begeleiden en uit te dagen dat iedereen het beste in zichzelf naar 
boven kan halen en de eigen grenzen leert verleggen. 
 
4.2 Inwerken vrijwilligers 
 
In 2018 is de introductiebijeenkomst voor vrijwilligers voortgezet. Tijdens deze vrijblijvende 
voorlichtingssessie leggen we potentiële vrijwilligers uit wat het asielwerk inhoudt en kunnen we 
de verwachtingen op elkaar afstemmen. De bijeenkomsten zijn verplaatst van een doordeweekse 
avond naar de zondagmiddag, waardoor het vaste personeel niet standaard een vrije avond kwijt 
is aan de bijeenkomsten. 
 
Een veel gehoorde opmerking is dat we zelden nieuwe vrijwilligers nodig hebben omdat ons 
inschrijfformulier niet standaard online staat. We clusteren het aannemen en inwerken van 
nieuwe vrijwilligers bewust, zodat we zowel de asieldieren als de nieuwe vrijwilligers de juiste 
aandacht kunnen geven. Zodra het inschrijfformulier “open” staat, schrijven vele liefhebbers zich 
in terwijl er vaak maar een handvol mensen nodig is. Een constante doorloop is daarom niet 
nodig. Na de introductiebijeenkomst en de daaropvolgende inwerkperiode blijven van een grote 
groep vaak enkele mensen over. Een aanpassing is dat we bij het inwerken vrij strak de hand 
houden aan de dagdelen waarvoor mensen zich hebben ingeschreven. Natuurlijk kunnen mensen 
hun vrijwilligers-dag in overleg altijd veranderen maar in de praktijk blijkt het prettig voor de 
medewerkers om toch op een aantal vaste mensen per dagdeel te kunnen rekenen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vaste vrijwilligers Eline en Jeroen met asielhond Duma, voor wie zij bijna twee jaar hebben gezorgd. 
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Nazorg: op bezoek bij geplaatste dieren 
 
Dit blog Intussen in het asiel is geschreven door Katinka, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage in 
leiden. Het blog is op 21 juli 2018 gepubliceerd op onze website www.dierenasielleiden.nl 
 
Vrijwilliger gezocht 
Al jaren zijn mijn man en ik donateurs van Dierentehuis Stevenshage. Als echte 
dierenliefhebbers hebben wij enorme waardering voor het werk van de 
asielmedewerkers. Toen er jaren geleden een vrijwilliger voor nazorg gezocht werd voor 
het postcodegebied waarin wij zelf wonen, heb ik mij opgegeven. Een poosje na plaatsing 
van een asieldier gaan vrijwilligers bij de geplaatste dieren langs om te kijken of alles goed 
gaat. Ik heb ervaring met onze eigen katten en vroeger hadden wij thuis een hond. Dit 
leek mij voldoende ervaring om de nazorg te kunnen doen. Na een bezoekje aan het asiel 
en een gesprek met Teunie (de vrouw van de toenmalige beheerder) mocht ik beginnen. 
 

 
Lees verder op de volgende pagina à 

4.3 Vrijwilligersvoorwaarden 
 
De minimumleeftijd voor vrijwilligerswerk bij Dierentehuis Stevenshage is 16 jaar, voorgeschreven 
door onze verzekering. Dit is voor ons een belangrijke restrictie, die we zorgvuldig bewaken. 
Kinderen komen alleen onder toezicht van een volwassene in contact met onze dieren, 
bijvoorbeeld tijdens een rondleiding, om kennis te maken met een asieldier of voor het 
socialiseren van jonge dieren. 
 
4.4 Bedankmomenten 
 
Om onze vrijwilligers te laten merken dat we hen zeer waarderen, organiseerden we ook in 2018 
onze jaarlijkse barbecue. Steeds meer mensen nemen een zelfgemaakt vegetarisch of vegan 
gerecht mee waardoor het vlees-aandeel steeds kleiner wordt. Dit jaar hebben we als verrassing 
een workshop linedance voor onze vrijwilligers georganiseerd - gegeven door Linedance 
Renegades - om de eetlust op te wekken. Aanvankelijk enigszins schoorvoetend, gingen de 
voetjes een gezellig uurtje van de vloer.  
 
In december hielden we onze – inmiddels ook traditionele - chocolademelk avond. Als extra 
attractie had bestuurslid Suzan een overzicht gemaakt van alle asieldieren die in 2018 herplaatst 
zijn door Stevenshage. Twaalf pagina’s A3 vol met dierenportretten hingen op de ramen bij 
kattenhal 1 en 2 waardoor de vrijwilligers duidelijk konden zien hoeveel werk ze met z’n allen 
hebben verzet en hoe zinvol en nuttig hun bijdrage is. Vele vrijwilligers gingen de foto’s langs en 
herkenden daar stuk voor stuk de dieren die ze in het voorbije jaar zelf verzorgd hebben. Tussen 
de foto’s hingen groot afgedrukte uitspraken, verzameld via recensies en reacties op social media, 
waaruit de waardering van het publiek blijkt voor de activiteiten van de mensen van Stevenshage. 
 
Als attentie kreeg iedereen een pakket Tony’s Chocolonely chocola en een amaryllis bol, die bij 
velen nog tot ver in het nieuwe jaar heeft staan bloeien. Daarnaast hebben we zoals vanouds alle 
mensen die met Pasen en Kerstmis in het asiel komen helpen een lunch aangeboden, wat altijd 
erg gezellig is en door iedereen op prijs wordt gesteld. 
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Vervolg van pagina 17 
 

 
Flexibel vrijwilligerswerk 
Deze vorm van vrijwilligerswerk past goed bij mijn drukke baan in het LUMC. De 
bezoekmomenten plan ik zelf in overleg met de nieuwe baasjes. De geplaatste dieren zijn 
meestal katten, af en toe honden en ook konijnen. Mensen die kiezen voor een asieldier 
hebben er over het algemeen goed over nagedacht om een dier in huis te nemen. 
Daardoor gaat het gaat meestal goed. 
 
Gezelschap 
Maar gelukkig maak ik vaak leuke dingen mee. Zoals een keer bij een bezoek aan een 
oudere dame die een poes op leeftijd in huis had genomen. Ze wilde wat gezelschap en 
iets om voor te zorgen. Dat merkte ik ook want mevrouw stond erop dat ik koffie bleef 
drinken. Zo hebben we een paar uur gezellig zitten praten in haar prachtige tuin. De kat 
was op de juiste plek en werd lekker verwend op haar oude dag. 
 
Ook mooi om mee te maken is als mensen de hele tuin aanpassen om de konijnen zoveel 
mogelijk bewegingsruimte te geven. Nauwelijks ruimte om zelf in de tuin te zitten maar de 
konijnen hollen vrolijk rond. Als er kinderen in huis zijn ga ik na of de kinderen begrijpen 
dat een kat, hond of konijn geen speelgoed is maar een dier waar je met liefde mee om 
moet gaan en waar je goed voor moet zorgen. 
 
Eigen kat 
Wij hebben zelf 11 jaar geleden een poes uit het asiel in huis genomen. Een dame met 
gebruiksaanwijzing, maar met veel geduld en liefde hebben wij haar vertrouwen 
gewonnen. Het was grappig dat ik toen ook het nazorgformulier voor onze eigen kat 
kreeg, dat ik naar alle eerlijkheid ingevuld heb. 
 
Het is fijn om te zien dat zoveel dieren weer een goed en liefdevol thuis krijgen. Dat maakt 
het nazorgwerk zo leuk. Ik hoop het nog lang te kunnen doen! 
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5  Personeel 
 
5.1 Medewerkers 
 
Dierentehuis Stevenshage heeft zeven mensen in vaste dienst. Het jaar 2018 was op 
personeelsgebied zeer stabiel zonder opvallende gebeurtenissen. Eén van de medewerkers is 4 
uur per week minder gaan werken. Verder zijn er zijn geen wijzigingen geweest. In de zomer 
waren er tijdens de vakantieperiode twee invalkrachten. Vermeldenswaardig is dat het 
verzuimpercentage over 2018 nihil is. 
 
De beheerder, Nicolette Bloemendaal, is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de 
aansturing van het personeel. Zij is de linking-pin met het bestuur van Stevenshage. Nicolette, of 
haar plaatsvervanger Sylvia, is aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering. Personeel is 
een vast agendapunt in de vergadering van het bestuur. Voor de arbeidsrechtelijke ‘check’ van 
contracten en andere juridisch arbeidsvoorwaardelijke zaken zijn er afspraken met een 
advocatenkantoor voor gratis juridisch advies. 
 
Aan het begin van het jaar hebben de jaarlijkse functioneringsgesprekken plaatsgevonden. De 
beheerder voerde deze gesprekken met alle leden van het team en de voorzitter van het bestuur 
met de beheerder. De functioneringsgesprekken zijn een goed instrument om buiten de 
dagelijkse drukte om, vanuit beide kanten zowel terug- als vooruit te kijken. 
 
Verder wordt er aan een update van het Functieboek voor 2019 gewerkt samen met het bestuur. 
Een overzicht van de hoofdtaken en -processen is in 2017 door het bestuur al geaccordeerd. 
Uiteindelijk is dit de basis voor een meerjarig opleidingsplan. 
 
De beheerder en een medewerker hebben in 2018 module 1 van de cursus Dierentrainer gevolgd 
ten behoeve van stressreductie en verrijking bij de asieldieren. In aansluiting daarop zijn de 
vervolgmodules gepland. Aankomend jaar gaan twee andere medewerkers opleidingen doen voor 
certificaten die benodigd zijn vanwege de Wet Dieren. Het gaat in alle gevallen om een 
meerdaagse cursus verspreid over meerdere maanden welke wordt afgesloten met een examen. 
 
Het jaar 2018 is afgesloten met een gezamenlijke avond van bestuur en de vaste staf. Binnen het 
eigen asielterrein en -gebouw was er een speurtocht met een persoonlijke boodschap voor ieder. 
De avond werd begeleid door Mariëlle Borst, de vaste coach van Dierentehuis Stevenshage. Zij 
ondersteunt de beheerder ook bij de Functioneringsgesprekken met de medewerkers. Allen 
kregen een karakteristieke tekening op linnen van Maarten Wolterink, de vaste cartoonist van ons 
asielmagazine Beestenbende. 
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5.2 Stages 
 
Dierentehuis Stevenshage is als erkend leerbedrijf geregistreerd bij de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor studenten die een diergerelateerde opleiding volgen. 
We bieden geen plaatsen voor snuffelstages en algemeen oriënterende stages. Onze stagiair(e)s 
zijn doorgaans studenten van Aeres Barneveld en diverse Wellantcolleges in de studierichtingen 
Dierverzorging, Paraveterinair en Diermanagement, in niveau variërend van I t/m IV. In totaal 
hebben er bij Dierentehuis Stevenshage 12 studenten stagegelopen in 2018. 
 
Sinds het schooljaar 2018-2019 selecteren we strenger op zogenaamde blokstages waarbij de 
student minimaal 3 dagen per week bij ons aanwezig is. Onze ervaring is dat minder dagen per 
week de stage minder effectief maakt. In 2018 hebben we op onze website een formulier voor 
stageaanvragen in gebruik genomen. Hierdoor krijgen we alle gewenste informatie in één keer 
overzichtelijk aangeleverd. Als er in de aangevraagde periode plaats is, dan wordt de kandidaat-
stagiair uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Bij gebleken geschiktheid wordt er een 
stageplaats aangeboden. In principe zijn er maximaal 2 stagiairs per dag aanwezig. Zo kunnen we 
optimale begeleiding bieden en is er ook voldoende werk voor de studenten.  
 
De studenten worden op alle afdelingen in het bedrijf ingewerkt en ingezet, met uitzondering van 
zelfstandige klantcontacten. Omdat het niveau per student varieert, zoeken we voor ieder stagiair 
naar maatwerk. Iedere stagiair krijgt een vast personeelslid als eigen begeleider toegewezen. 
Deze doet de voortgangsgesprekken, contacten met school en, in overleg met collega’s van 
andere afdelingen, de beoordelingen. 
 

Stagiaire Suze van de middelbare school voor praktijkonderwijs in Katwijk met een asielhond. 
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Intussen in het asiel: Functioneringsgesprekken 
 
Dit sterk ingekorte blog is geschreven door asielbeheerder Nicolette Bloemendaal. De volledige 
versie is op 17 maart 2018 gepubliceerd op onze website www.dierenasielleiden.nl 
 
De jaarlijkse ronde functioneringsgesprekken houden we in ons asiel met zowel de tweevoetige 
als de viervoetige personeelsleden. Deze week een samenvatting van de gesprekken uit de eerste 
categorie. 
 
Senior Health Manager 
Husky Jessie -hond van Eline- is de Senior Health Manager.  Zij zorgt voor de fysieke fitness van 
een bonte groep asiel- en pensionhonden. Het formaat, de kleur, het ras, het geslacht, het maakt 
Jessie totaal niet uit wie, zolang ze maar Doen Wat Juf Jessie Zegt. Ze ziet het als haar taak om 
alle leden van haar team weer topfit de deur uit te krijgen. Een verbeterpuntje voor Jessie is het 
leren delen van haar kauwbotje. 
 
Facility Management 
Teun, de golden retriever van Syl, is van het Facility Management. Teun vervult een 
dubbelfunctie, waarbij hij zowel Chef Fruit (met een voorkeur voor Banaan) is en zich daarnaast 
bezighoudt met het watermanagement op het asielterrein. Hij checkt zodoende dagelijks al het 
aanwezige water op de gewenste mate van modderigheid. De recent in het hondenbos 
aangebrachte drainage kan zijn goedkeuring daarom zeker niet wegdragen. 
 
Hoofd Binnendienst 
Kater Tobias is Hoofd Binnendienst. Hij inspecteert tijdens zijn avondronde of de deuren in de 
juiste stand staan (Open dus. Of toch dicht? Nee, doe maar liever open. Of wacht…) en 
inspecteert of de voorgeschreven ‘clean desk policy’ voldoende wordt nageleefd. Is een bureau 
niet naar zijn zin achtergelaten, dan vinden we de volgende ochtend alle overtollige voorwerpen 
op de vloer. De aanwezigheid van planten of bloemen in het asiel is ongewenst volgens Tobias. 
Hij is zeker de beroerdste niet en eet het groen dan gewoon maar op. Wat onze ‘clean floor 
policy’ natuurlijk weer geen goed doet. 
 
 
De viervoetige personeelsleden van Dierentehuis Stevenshage. 
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6  Bestuur 
 
De focus van het bestuur van Dierentehuis Stevenshage lag in 2018 jaar op consolideren en 
versterken. De besluiten en investeringen van de afgelopen tijd bewijzen hun nut, zoals de nieuwe 
vloer en het plaatsen van zonnepanelen. De solide organisatie van Dierentehuis Stevenshage en 
haar financiële positie, goede samenwerking tussen bestuur en beheerder en de betrokkenheid 
en onderlinge communicatie zijn een belangrijke basis voor de continuïteit en het resultaat. 
 
6.1 Samenstelling bestuur 
 
In de loop van het jaar heeft secretaris Henk Kruit na bijna vier jaar aangegeven dat andere 
activiteiten zijn aandacht opeisen. In de tweede helft van het jaar zijn het functieprofiel en de 
vacature voor de secretaris opgesteld. Naar aanleiding van gesprekken met kandidaten is besloten 
om niet alleen een nieuwe secretaris aan te stellen, maar het bestuur tegelijk uit te breiden van 
zes naar zeven leden. Daarmee is na het vertrek van een bestuurslid in 2017 het bestuur weer op 
het oorspronkelijke aantal. Ook ondersteunen een tweetal betrokken vrijwilligers het bestuur 
permanent bij de sponsorwerving. In onderstaande tabel staat de samenstelling van het bestuur 
eind 2018. De nieuwe secretaris is gestart met ingang van het jaar 2019. 
 
Tabel 16 | Samenstelling bestuur Stichting Dierentehuizen Leiden en Omstreken (SDLO) eind 2018. 
 

Naam Functie 
Lizette Ploos van Amstel Voorzitter 
Simon Vermeij Penningmeester 
Henk Kruit Secretaris 
Suzan Commandeur 

Algemeen bestuurslid Hans Varkevisser 
Cindy van de Ven 

 
6.2 Bestuurlijke aandachtspunten 
 
In 2018 is er intensief overleg gevoerd met het bestuur van de Stichting ter ondersteuning van de 
Dierenambulance - Vogelasiel Regio Leiden, met als aanleiding de noodzaak voor nieuwe 
huisvesting voor deze organisatie. Stevenshage was op het eerste gezicht een logische partner, 
ook in de ogen van de gemeente. De gesprekken waren constructief en leidden ertoe dat beide 
stichtingen samen en elk afzonderlijk hebben verkend waar de overeenkomsten, verschillen en 
(on)mogelijkheden liggen. Daarbij is onder meer de wettelijke en praktische scheidslijn tussen 
huisdieren (Stevenshage) en wilde dieren (Dierenambulance - Vogelasiel) uitgezocht, vastgelegd 
en gecommuniceerd naar betrokken partners zoals de gemeente en politieke partijen. 
 
Verder zijn de wettelijke eisen die de vernieuwde privacywet AVG oplegt doorgevoerd in de 
bedrijfsvoering en administratie. Eén van de bestuursleden heeft zich samen met de beheerder 
ingespannen om dit uit te werken. Ook belangrijk om te noemen is dat een aantal 
nalatenschappen onze positie op de lange termijn versterken. 
 
Tot slot zijn de zorgen om een woontoren in de directe omgeving van Dierentehuis Stevenshage 
met risico’s voor overlast van toekomstige bewoners door luidruchtige dieren voorlopig voorbij. 
Het bestuur heeft zich naar de gemeente en de projectontwikkelaar kritisch maar niet 
onwelwillend opgesteld. Uiteindelijk heeft de kritiek van alle belanghebbenden ertoe geleid dat 
het project in de voorgestelde vorm geen doorgang vindt, maar op andere wijze wordt 
doorontwikkeld. De ontwikkelingen hieromtrent houden wij nauwlettend in de gaten. 
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6.3 Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) 
 
Als bestuur van Dierentehuis Stevenshage willen wij ieder jaar beter worden in het werk dat wij 
doen. We streven ernaar het beste dierentehuis van Nederland te zijn. Om dat voor elkaar te 
krijgen, werken wij met een meerjarig Doel Inspanningen Netwerk (DIN). Hierin wordt op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau aangegeven wat wij doen ter verbetering van 
bijvoorbeeld het welzijn van de dieren, de inzet en positie van onze medewerkers en vrijwilligers, 
het gebouw en onze financiële situatie. Wij hebben ons DIN in 2018 geactualiseerd. Dit document 
maakt op visuele wijze duidelijk wat er al gedaan is en waar wij ons op richten. Hieronder vindt u 
een compacte weergave van het document waarin de opbouw duidelijk wordt. Een beter leesbare 
versie van ons DIN vindt u op onze website www.dierenasielleiden.nl onder Asiel > Bestuur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het in 2018 geactualiseerde Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) van Dierentehuis Stevenshage. 
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7  Bijdragen aan het asiel 
 
Zonder de gulle giften van vele dierenvrienden zou Dierentehuis Stevenshage niet kunnen 
bestaan. Giften in de vorm van geld en natura, door jong en oud, door bedrijven en verenigingen. 
Afgelopen jaar brachten zij ons weer vele euro’s, dierenvoer, fleecedekens, hondenkoekjes, 
kruidenhooi, kattenspeeltjes en vele andere bruikbare zaken. Wij zijn zeer dankbaar dat zoveel 
mensen aan de asieldieren denken en belangeloos geven! 
 
7.1  Financiële donaties 
 
Donaties 
De financiële ondersteuning van Dierentehuis Stevenshage bestaat voor een belangrijk deel uit 
eenmalige of periodieke donaties. Bij een jaarlijkse bijdrage van €15,- of meer ontvangen onze 
donateurs viermaal per jaar ons asielblad Beestenbende. In 2018 hadden we 1504 vaste 
donateurs – een flinke afname ten opzichte van een jaar eerder, toen ons bestand nog 1618 vaste 
donateurs telde. Deze dalende trend is al een aantal jaren gaande. We merken dat mensen zich 
niet graag meer vastleggen en liever eenmalige giften doen. Daar spelen we op in door meer 
eenmalige sponsoracties, die concreet aan bijvoorbeeld de medische behandeling van een 
asieldier gekoppeld is. In ons financiële overzicht vindt u daarom ook een categorie Diverse 
eenmalige giften. Dit zijn donaties van dierenvrienden en vaak ook van donateurs die besluiten 
om naast hun jaarlijkse bijdrage iets extra’s te schenken aan de dieren, bijvoorbeeld bij een online 
donatie-actie voor een specifiek dier, met Kerstmis of in de drukke zomerperiode. 
 
 
 
 
 
 

Asielmedewerker Tobias bewaakt de collectebus op de balie van Dierentehuis Stevenshage. 
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Buurhond Bowie begroette één van onze collectanten tijdens de huis-aan-huis collecte van 2018. 

 
 
Collecte 
Eind mei hielden we onze jaarlijkse huis-aan-huis collecte. De afgelopen jaren zagen we de 
opbrengst daarvan consequent dalen. We vragen ons daarom elk jaar af of we ermee moeten 
doorgaan, of het de enorme inspanning nog waard is en of collecteren nog wel van deze tijd is. 
We concludeerden ook dit jaar weer om de huis-aan-huis collecte voort te zetten. Het asiel kan 
elke cent goed gebruiken en de tientallen collectanten die voor ons lopen zijn uitstekende 
ambassadeurs. Iemand die in levenden lijve met een glimlach voor je deur staat maakt toch een 
heel andere indruk dan een snelle transactie op een computer. Onze inspanningen werden 
rijkelijk beloond: met een totaalopbrengst van €20.287,58 hebben we de dalende trend van de 
afgelopen jaren doorbroken! Dat is extra bijzonder als we melden dat het aantal collectanten 
daalde van 175 in 2017 naar 142 in 2018. De opbrengst per collectant steeg daarmee van €96,02 
in 2017 naar maar liefst €142,87 in 2018. Graag willen ook hier nog eens alle mensen die zich voor 
onze collecte hebben ingezet en alle mensen die een bijdrage in de collectebus hebben gedaan, 
heel hartelijk danken namens de asieldieren! 
 
 
Tabel 17 | Collecteopbrengst voor Dierentehuis Stevenshage over de periode 2012 – 2018. 
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Historische stadswandeling 
 
In april wandelden 20 geïnteresseerden onder 
leiding van gids Caroline mee door de binnenstad 
van Leiden. Het werd een prachtige dag voor 
zowel de wandelaars als voor de asieldieren van 
Stevenshage, want de tocht langs historische  
plekken en schattige hofjes leverde maar liefst 
213 euro voor het asiel op! Wij zijn gids Caroline 
en alle deelnemers hiervoor zeer dankbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statiegeld voor de asieldieren 
 
Vele honderden emballagebonnen werden er 
begin 2018 ingezameld bij Albert Heijn 
Stevenshof in winkelcentrum De Stevensbloem 
in Leiden. In februari mochten we de 
opbrengst van maar liefst 800 euro in 
ontvangst nemen! Het gehele bedrag is ten 
goede gekomen aan de verzorging van de vele 
senior katten die bij ons in het asiel verblijven. 
Klanten en medewerkers van onze buurtsuper: 
bedankt namens de dieren! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zomerfeest BSO ‘t Kweklokaal 
 
Buitenschoolse Opvang ’t Kweklokaal in de Leidse 
wijk Stevenshof vierde in augustus 2018 haar 
achtste verjaardag met een zomerfeest. Eén van 
onze bestuursleden was op het zomerfeest 
aanwezig met een kraampje vol Beestenbendes en 
kleurplaten voor de kinderen. De grote loterij 
bracht maar liefst 300 euro op, die wij in 
ontvangst mochten nemen voor de asieldieren! 
We zijn alle lieve medewerkers, kinderen en 
ouders van ’t Kweklokaal zeer dankbaar. 

€213	

€800	

€500	



  

 

Online acties 
Soms vangen wij dieren op met medische problemen waarvan de behandeling zo kostbaar is, dat 
we voor hen een aparte actie starten via onze website, vaak in combinatie met een blog. In 2018 
kwamen we meermaals succesvol online in actie voor onfortuinlijke asieldieren. Zo werd 
Dierentehuis Stevenshage in de lente overspoeld door ongecastreerde zwerfkaters. Naast een 
indringende geur brachten ze ook hoge kosten voor het asiel met zich mee, want voor bijna geen 
van hen meldde zich een eigenaar (kosten: €140 per kater). Op een zaterdagnacht in de zomer 
kwam kater Frans na een aanrijding zwaargewond in het asiel terecht (kosten: €500). Kort daarna 
meldde zich de broodmagere zwerfkater Naxos, die een hele rits onderzoeken onderging (kosten: 
€400). En zwerfkitten Bliksem onderging een echo voor zijn pijnlijke buik (kosten: €85). De online 
acties brachten allemaal binnen enkele dagen het benodigde bedrag bijeen. We vinden het 
geweldig dat onze online achterband zo met de asieldieren meeleeft en dat met deze donaties 
laat merken. 
 
 
 
Online in actie voor kater Frans 
 
Kater Frans komt na een aanrijding zwaargewond binnen bij onze dierenarts. Kaak gebroken, oog 
beschadigd. En wat vooral zorgen baart: verschijnselen die wijzen op een zwelling in de hersenen. 
Na een paar dagen intensieve zorg was hij - wonder boven wonder- weer goed genoeg om onder 
narcose zijn kaak te zetten en zijn oog te hechten. Maar na het wakker worden uit de narcose is 
hij volledig van de kaart, met een beschadigde sonde voor zijn voeding tot gevolg. De kosten voor 
zijn operaties, medicatie, controles en castratie lopen op, maar dankzij massale ondersteuning 
door online dierenvrienden hebben we kater Frans een kans kunnen geven op een nieuwe start. 
Na zijn aanvankelijke voorspoedige herstel, bleef er echter een aantal ernstige medische 
problemen die hij maar niet de baas kon worden. Helaas hebben we na enkele weken het uiterst 
moeilijke besluit moeten nemen om kater Frans te laten inslapen. We hadden een hele andere 
toekomst voor hem in gedachten maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. Onze dank aan alle 
mensen die voor hem hebben gedoneerd blijft echter onverminderd groot. 
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7.2 Sponsoring 
 
Adoptiehokken en sponsorbordjes 
Veel verblijven van onze asieldieren zijn symbolisch geadopteerd door onze sponsors. Wij hebben 
hondenkennels (€120,- per jaar voor een hele kennel of €60,- per jaar voor een halve kennel), 
kattenhokken (€50,- per jaar) en konijnenhokken (€35,- per jaar) die geadopteerd kunnen 
worden. Op de hokken wordt een bordje geplaatst met daarop een tekst naar keuze van de 
adoptant. Sponsors kunnen ook een plekje kopen op onze Wall of Fame in de centrale hal voor 
€50 per jaar. Adoptanten van dierenhokken en sponsors van bordjes op onze Wall of Fame krijgen 
ons asielblad Beestenbende viermaal per jaar thuisgestuurd. In 2018 mochten we 51 adoptanten 
van hondenkennels noteren en op de kattenhokken prijken inmiddels 180 sponsorbordjes. Maar 
liefst 57 sponsors zijn vertegenwoordigd op onze Wall of Fame en 8 sponsors kozen ervoor om 
een konijnenhok te adopteren. 
 
Sponsorbijeenkomst 
Dierentehuis Stevenshage mag ieder jaar rekenen op de steun van bijna 50 verschillende 
bedrijven. Via adoptiehokken, sponsorbordjes, advertenties in asielmagazine Beestenbende, 
eenmalige financiële donaties, korting op dierenvoeding of donaties in natura leveren zij een 
waardevolle bijdrage aan de opvang en verzorging van zwerfdieren in de wijde regio Leiden. Om 
de relatie met deze bedrijven te versterken, organiseerden we op een zondagmiddag in mei 2018 
onze allereerste sponsorbijeenkomst. We mochten uiteindelijk een zeer geïnteresseerde groep 
van 15 personen ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst maakten de mensen achter de bedrijven 
nader kennis met het asiel. Na een presentatie over het asiel volgde een uitgebreide rondleiding 
langs alle dierenverblijven, de dierenartsruimte en het speelbos voor de honden. Tijdens en na de 
rondleiding was er gelegenheid om medewerkers en vrijwilligers vragen te stellen en om met 
bestuursleden te praten over de strategische en financiële kant van het asiel onder het genot van 
een hapje en drankje. We zullen deze geslaagde bijeenkomst in de toekomst zeker herhalen, 
zodat we ook een band kunnen opbouwen met nieuwe sponsors en bestaande sponsors die de 
eerste editie gemist hebben. 
 
 
 
 
 

De Wall of Fame in de centrale hal van Dierentehuis Stevenshage hangt vol met sponsorbordjes. 
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Advertenties Beestenbende 
Om de kosten voor het drukken en verzenden van ons asielmagazine Beestenbende te dragen, 
verkopen we fullcolour advertenties aan bedrijven. Op onze website staat een overzicht van 
mogelijkheden en prijzen. Waar nodig verzorgt een vrijwilliger de opmaak van advertenties, wat 
met name door kleinere bedrijven gewaardeerd wordt. Adverteerders die meedoen zien hun 
advertentie behalve in het blad ook terug op onze website en ze worden genoemd op onze 
Facebookpagina bij het uitkomen van de Beestenbende. In 2018 hebben 12 bedrijven het asiel op 
deze manier gesteund. Tezamen brachten de advertenties maar liefst €5000 op, waarmee we de 
Beestenbende voor een belangrijk deel hebben kunnen bekostigen. 
 
Stichting DierenLot 
Op ons terrein staat een grote oranje container van Stichting DierenLot. Mensen kunnen daarin 
oude kleding, textiel en schoenen inleveren. Voor iedere ingezamelde kilo textiel ontvangen wij 
een bijdrage van Stichting DierenLot. De container werd in 2018 weer fanatiek gevuld. Afgelopen 
jaar is maar liefst 10.005 kilo textiel via onze container ingeleverd, wat ons maar liefst €2513 heeft 
opgeleverd voor de asieldieren – dit is ongeveer evenveel als vorig jaar. 
 
Daarnaast heeft Stichting DierenLot een donatieverdubbelaar toegekend op een nieuw onderdeel 
van onze Open Asieldag 2018: de bake sale. Medewerkers en vrijwilligers bakten de sterren van 
de hemel en zorgden voor een tafel vol heerlijke (vegan) cakes en taarten, die werden verkocht 
aan bezoekers van de Open Asieldag. De volledige opbrengst van de bake sale werd door Stichting 
DierenLot verdubbeld, zodat deze geen €554 maar €1108 opleverde. 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting DierenLot verdubbelde de opbrengst van de bake sale op de Open Asieldag 2018. 
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7.3 Nalatenschappen en legaten 
 
Afgelopen jaar hebben we weer een aantal nalatenschappen en legaten mogen ontvangen van 
overleden dierenvrienden. Eén van de nalatenschappen die ons in 2018 toekwam, heeft ons in 
staat gesteld een grote investering te doen in duurzaamheid met de aanschaf van maar liefst 164 
zonnepanelen, een warmtepomp en twee zonneboilers (lees meer hierover in het hoofdstuk 
Duurzaamheid op pagina 33). Dierentehuis Stevenshage is door de belastingdienst aangewezen 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er over legaten of 
nalatenschappen geen erfbelasting hoeft worden afgedragen door de stichting. De gegevens van 
onze Stichting Dierentehuizen voor Leiden en omstreken (SDLO) die Dierentehuis Stevenshage 
beheert, 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 voor alle 
notarissen in Nederland. Verder staat er een vermelding op de website van Notaris Online. Op 
deze manier heeft iedereen toegang tot de juiste gegevens van de stichting indien zij de 
asieldieren iets willen nalaten.  
 
7.4 Als het baasje er niet meer is 
 
Sinds ruim twee jaar voert Dierentehuis Stevenshage de regeling Als het baasje er niet meer is. Bij 
dit programma worden honden en katten na het overlijden van hun baasje door ons opgevangen 
en herplaatst. Vooraf wordt via een formulier zoveel mogelijk informatie over het dier in ons 
systeem opgenomen. Hoe is zijn of haar gedrag? Heeft de kat of hond speciale behoeften? Is er 
een medisch probleem? Op het formulier geven eigenaars antwoord op deze en vele andere 
vragen, zodat dat wij het huisdier na eventueel overlijden van het baasje goed en gericht aan een 
geschikte nieuwe eigenaar kunnen helpen. Het aantal deelnemers aan deze regeling is het 
afgelopen jaar stabiel gebleven op 19 mensen. Soms vervalt een registratie door overlijden van 
het dier. De meeste deelnemers registreren meer dan één dier. We hebben (gelukkig) nog geen 
dieren binnengekregen in het kader van de regeling. Wel hebben we ook in 2018 weer 
verschillende dieren van overleden eigenaren binnengekregen van wie geen gegevens bekend 
waren. Bij deze dieren hebben we dus veel tijd moeten steken in het achterhalen van gegevens. 
 



  

8  Samenwerking 
 
Dierentehuis Stevenshage staat midden in de samenleving.  Wij werken samen met meerdere 
partijen die ons helpen een constructieve bijdrage te leveren aan het dierenwelzijn in ons 
werkgebied. Ook in 2018 was samenwerking weer een rode draad in onze activiteiten. 
 
8.1 Contractsamenwerking gemeenten 
 
Sinds 2016 hebben wij met alle gemeenten uit ons werkgebied een contractuele relatie, in plaats 
van een subsidierelatie. Dit heeft als gevolg dat Dierentehuis Stevenshage niet meer ieder jaar 
een subsidie hoeft aan te vragen en in de gelegenheid is om een grotere fiscale ruimte te 
gebruiken. Gemeenten hebben op hun beurt direct duidelijkheid over onze dienstverlening en de 
daarvoor gemaakte kosten. Wat hiermee niet is veranderd, is de basis van onze samenwerking. 
Gemeenten behouden hun rechten en plichten op basis van Boek 5, artikel 8, lid 3 van het 
Burgerlijk Wetboek. Omdat wij een open en transparant contact met de gemeenten uit ons 
werkgebied belangrijk vinden, nodigen wij gemeenten periodiek uit voor een bezoek aan het 
asiel. Niet alleen is het prettig om een gezicht bij de gemeente hebben, het maakt het wederzijds 
ook net wat makkelijker bij vragen contact met elkaar op te nemen. Wij hopen om ook in 2019 
deze constructieve samenwerking voort te zetten. 
 
8.2 Dierenpolitie 
 
De dierenpolitie is een belangrijke externe partij waarmee Dierentehuis Stevenshage samenwerkt 
aan het verbeteren van dierenwelzijn in de regio. Bij de Politie Leiden zijn taakaccenthouders 
handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed actief met wie wij goed contact onderhouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met alle gemeenten uit ons verzorgingsgebied hebben wij een samenwerking op contractbasis. 
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American Stafford Bink volgde in 2018 een trainingsprogramma bij Stichting Hond in Nood. 

 
 
8.3 Stichting Hond in Nood 
 
De meeste honden die in Dierentehuis Stevenshage terecht komen, zijn om verschillende redenen 
afgestaan door de eigenaar: overlijden, emigratie, verandering in de gezinssamenstelling of een 
andere baan van de eigenaar. In sommige gevallen is het gedrag van de hond de belangrijkste 
reden. Onze medewerkers en vrijwilligers gaan hier dan direct mee aan de slag en zien vaak al 
snel verbetering in het gedrag van de honden. Soms heeft een hond meer individuele training 
nodig dan Dierentehuis Stevenshage kan bieden. In dergelijke gevallen roepen wij de hulp in van 
Stichting Hond in Nood. Zij zijn een kleine maar veelzijdige stichting die zich met liefde inzet voor 
alle honden. Dierentehuis Stevenshage werkt sinds een aantal jaar met hen samen in de 
heropvoeding van ‘moeilijke’ asielhonden. Op ons verzoek nemen de vrijwilligers van Stichting 
Hond in Nood een gedragstest af en bij gebleken geschiktheid nemen ze de hond in training om 
specifieke gedragsproblemen aan te pakken. Daarnaast voorzien ze onze medewerkers en 
vrijwilligers van advies en tips over de aanpak van de hond in kwestie. Dit doen ze volledig 
belangeloos voor onze asielhonden. 
 
8.4 Samenwerking regionale asielen 
 
Begin 2015 heeft een oriëntatie plaats gevonden om, op basis van ‘halen en brengen’, ervaringen 
en best practices uit te wisselen en samen op te trekken met onafhankelijke asielen uit de regio. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld asielen uit Noordwijk, Wassenaar en Den Haag. Besloten is de 
ontwikkelingen rondom NFDO af te wachten en daarna, waar mogelijk, verder met elkaar in 
gesprek te gaan. Op uitvoerend niveau is de samenwerking met omliggende asielen ook goed. 
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8.5 Dierenambulance – Vogelasiel Regio Leiden 
 
Dierentehuis Stevenshage werkt al vele jaren naar tevredenheid samen met de Dierenambulance 
– Vogelasiel Regio Leiden. De Dierenambulance Leiden heeft een groot werkgebied met twee 
ambulances en brengt onder andere gevonden (gewonde) dieren naar Dierentehuis Stevenshage. 
Dierenthuis Stevenshage brengt voor de honden en katten die door de dierenambulance zijn 
gebracht en die retour eigenaar gaan een bijdrage bij de eigenaren in rekening. Voor de dieren die 
niet retour eigenaar gaan, brengen we een kleine vergoeding in rekening bij de gemeenten waarin 
het dier gevonden is. Dierenthuis Stevenshage rekent beide bijdragen door aan de 
Dierenambulance - Vogelasiel Regio Leiden.  
 
In 2018 hebben zowel de vrijwilligers als het bestuur van de Dierenambulance – Vogelasiel Regio 
Leiden nader kennisgemaakt met Dierentehuis Stevenshage en ervaringen uitgewisseld. De 
Dierenambulance – Vogelasiel is op zoek naar structurele nieuwe huisvestingsmogelijkheden en 
hierover is op bestuurlijk niveau een verkenning uitgevoerd (zie hoofdstuk Bestuur op pagina 20). 
Als gevolg van veterinaire eisen en beperkingen aan de locatie is gebleken dat het terrein van 
Dierentehuis Stevenshage hiervoor geen optie is. Wij hopen dat er in 2019 meer duidelijkheid 
komt over huisvesting voor de Dierenambulance – Vogelasiel Regio Leiden. 
 
8.6 Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) 
 
De vereniging Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) is in 2014 opgericht voor 
en door onafhankelijke, wettelijk erkende en lokaal gevestigde dierenopvangorganisaties. Het 
ontstaan van de NFDO komt voort uit eensgezindheid onder onafhankelijke dierenasielen ten 
aanzien van veel onderwerpen en de behoefte om zich te verenigen in een landelijk platform. De 
NFDO heeft als doelstelling om alle autonome dierenopvangcentra in Nederland te verenigen, te 
behouden en om het al bestaande netwerk van lokale dierenopvangorganisaties te versterken. De 
belangrijkste pijlers van de vereniging zijn belangenbehartiging van haar leden en kennisdeling. 
Sinds 2015 is ook Dierentehuis Stevenshage lid geworden van de NFDO. De organisatie is sinds die 
tijd in ontwikkeling en het ons bestuur zal de ontwikkelingen binnen het NFDO volgen. 
 
8.7 Keurmerk opvang gezelschapsdieren  
 
De in 2015 van kracht geworden Wet Dieren is de aanleiding geweest om een nieuw keurmerk 
voor opvangen van gezelschapsdieren in het leven te roepen. De landelijke Dierenbescherming 
heeft de ontwikkeling daarvan op zich genomen. De uitvoering is inmiddels bij onafhankelijk 
instituut Verin belegd. In 2015 heeft Dierentehuis Stevenshage vrijwillig meegedaan aan een 
proefaudit voor het in ontwikkeling zijnde keurmerk, gebaseerd op de richtlijnen van het Besluit 
Houders van Dieren. De audit bestond uit een zelfevaluatie en een locatiebezoek en is goed 
verlopen. Omdat het om een proef-audit ging, kon Dierentehuis Stevenshage op grond hiervan 
niet automatisch een keurmerk verkrijgen. Het keurmerk is ondertussen officieel van kracht 
geworden. Naar aanleiding van verdere oriëntatie om voor het keurmerk in aanmerking te 
komen, is gebleken dat we voor alle diersoorten die wij opvangen - honden, katten, konijnen en 
tamme vogels - zowel een aparte quarantaine, ziekenboeg als een reguliere verblijfsruimte 
moeten bieden. Voor de honden en katten beschikken wij hierover. Maar voor de tamme vogels 
en konijnen betekent dit zes aparte ruimtes en die kunnen wij op dit moment niet tegelijkertijd 
bieden. Wij hebben daarom voorlopig afgezien van het aanvragen van het keurmerk. 
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9  Duurzaamheid 
 
9.1 Energiebesparing 
 
Dierentehuis Stevenshage profileert zich zoveel mogelijk als groen asiel. Ons gebouw is voorzien 
van goede isolatie van dak, muren en ramen. Daarnaast is de hele benedenverdieping voorzien 
van vloerverwarming, zodat het cv-water minder heet wordt gestookt. De betonnen vloer houdt 
de warmte constant en biedt de dieren dag en nacht een gelijkmatige temperatuur. Ook is het 
gebouw zowel binnen als buiten volledig voorzien van ledverlichting. Dit is zuinig in gebruik en 
daarnaast prettiger voor de dieren dan de traditionele tl-verlichting. Op het dak zijn zonnepanelen 
bevestigd, er is een warmtepomp voor de kattenafdeling en er zijn twee grote zonneboilers voor 
de warmwatervoorziening voor het gebouw.  
 
Eind 2018 is het aantal zonnepanelen op het dak van Dierentehuis Stevenshage grootschalig 
uitgebreid tot 189 exemplaren. Dit was mogelijk dankzij een nalatenschap. Er zijn nu voldoende 
zonnepanelen om het hele gebouw van stroom te voorzien. Het eventuele overschot wordt 
teruggekocht door de energieleverancier. De verwachting is dat de CO2-uitstoot van ons 
dierentehuis hiermee zal halveren. De kabinetsdoelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te 
stoten, zouden we daarmee al behalen. In 2018 is met deze investering een grote stap naar een 
duurzame toekomst van Dierentehuis Stevenshage gezet. We gebruiken meer schone energie, 
besparen kosten en leveren hiermee een duurzame bijdrage aan het verantwoord omgaan met 
het milieu en klimaat.  
 
 
 

 
 
 

 
 
Eind 2018 is het aantal zonnepanelen op het dak van Dierentehuis Stevenshage uitgebreid van 25 naar 164. 
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Dierentehuis Stevenshage beschikt over een omheind stuk bos op het terrein waarin de honden kunnen loslopen. 

 
 
9.2 Groenvoorziening 
 
Dierentehuis Stevenshage beschikt over een prachtig omheind stuk bos op het eigen terrein. Hier 
kunnen de asiel- en pensionhonden loslopen, spelen en trainen. Omdat Stevenshage op de 
Groene Kaart van Leiden ligt, mogen bomen niet zonder vergunning gekapt worden. Snoeien mag 
wel zonder vergunning. Ieder jaar inspecteert een hovenier het bos en alle begroeiing rondom het 
asiel visueel. Gesnoeide takken en stronken blijven op het bos liggen en bieden huisvesting aan 
insecten, (korst)mossen en paddenstoelen. Twijgen en jonge takjes worden versnipperd en als 
bodemverfraaiing in de perken gestrooid. In het bos zijn diverse inheemse struiken aangeplant. 
Hiermee zijn drie begroeiingslagen gecreëerd: kruiden (bodembedekkers), struiken en bomen. Bij 
de inrichting van het bos is actief gezocht naar planten en bomen die van waarde zijn voor de in 
de buurt levende dieren, zoals allerlei soorten zangvogels, reigers, eventueel zelfs eekhoorns, en 
de vleermuizen, die weliswaar niet in het bos wonen, maar er wel graag naar voedsel komen 
zoeken. Nu er in de omgeving veel bomen zijn gekapt voor de aanleg van de RijnlandRoute, 
merken we dat meer dieren het bos gebruiken.  
 
9.3 Afvalscheiding 
 
Een ander aspect van duurzaamheid binnen Dierentehuis Stevenshage is het beheersen van onze 
afvalstromen. Papier, plastic, glas en chemisch afval worden gescheiden ingezameld. Het doel is 
het terugdringen van de hoeveelheid restafval en daarmee een verlaging van de kosten. Het is 
lastig en kostbaar om ons gft-afval apart te laten ophalen, omdat we zijn gevestigd op een 
industrieterrein. Daarom composteren we sinds 2016 als eerste asiel in Nederland op ons eigen 
terrein het strooisel en de uitwerpselen uit de konijnen- en knaagdierhokken, samen met ons 
groenafval, met een composteermachine. Dit apparaat is aangeschaft met een donatie van het 
Wensenfonds van Rabobank Leiden-Katwijk in de categorie duurzaamheid. De compost wordt als 
grondverbeteraar gebruikt voor de tuin en het hondenspeelbos op het eigen terrein. 
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10  Externe communicatie 
 
Met gerichte communicatie proberen wij donateurs, belanghebbenden en andere 
geïnteresseerden bij onze activiteiten te betrekken. Via ons periodieke donateursblad 
Beestenbende, ons eigen drukwerk, onze website en onze actieve aanwezigheid op sociale media, 
in regionale media, op markten en door het asiel zelf georganiseerde bijeenkomsten doen wij ons 
best zoveel mogelijk mensen over het asielleven te informeren. Onze uitingen zijn altijd gericht op 
het genereren van positieve naamsbekendheid in de regio met een herkenbare uitstraling. 
 
10.1 Asielblad Beestenbende 
 
Viermaal per jaar brengen wij ons asielblad Beestenbende in eigen beheer uit. Ook in 2018 
verscheen het kleurrijke magazine in de lente, zomer, herfst en winter in een oplage van 2500 
exemplaren. De Beestenbende wordt per post verstuurd aan alle vaste donateurs van 
Dierentehuis Stevenshage, meegegeven aan alle nieuwe adoptanten en uitgedeeld aan 
belanghebbenden en potentiële donateurs en vrijwilligers. Naast het informeren van onze 
achterban heeft de Beestenbende een ondersteunende rol bij de fondsenwerving voor 
Dierentehuis Stevenshage – de advertentiewerving verzorgen we zelf. Dit stelt ons in staat om 
passende adverteerders te werven waarmee we een goede en langdurige sponsorrelatie kunnen 
opbouwen. Daaronder valt ook Leidse drukkerij De Bink, die de vormgeving en druk van 
Beestenbende verzorgt. 
 
De in 2017 uitgevoerde make-over van het magazine is in 2018 gehandhaafd: Beestenbende is 
een fullcolour magazine met veel prachtige dierenfoto’s en achtergrondverhalen uit onze opvang. 
De inhoud wordt samengesteld door een redactie die bestaat uit drie vrijwilligers en twee 
medewerkers van Dierentehuis Stevenshage. Redactieleden hebben veel eigen inbreng. Zo 
verschenen er in 2018 in de Beestenbende onder meer een prijspuzzel, zomertips voor huisdieren 
en een achtergrondartikel over hoog-risico honden. 
 
Met gerecycled papier en een verpakking van composteerbare folie sluit de Beestenbende goed 
aan bij onze huisstijl en de zo groen mogelijke bedrijfsvoering van Stevenshage. We hebben ook 
2018 weer bewust gekozen voor een gedrukt asieltijdschrift in het huidige digitale tijdperk. De 
meerwaarde van een gedrukte Beestenbende boven een digitale editie is dat we het boekje 
makkelijk mee kunnen geven aan bezoekers van ons asiel en aan geïnteresseerden op 
evenementen. Omdat Beestenbende ook altijd nuttige basisinformatie bevat, fungeert het als een 
multifunctioneel visitekaartje voor onze organisatie. Daarnaast wordt de gedrukte Beestenbende 
ook zeer gewaardeerd door kinderen en oudere donateurs die niet actief zijn op internet en 
sociale media. 
 
 

Asielmagazine Beestenbende van Dierentehuis Stevenshage werd in 2018 viermaal in eigen beheer uitgebracht. 
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10.2 Promotiemateriaal 
 
Posters 
Afgelopen jaar zijn er voor verschillende gelegenheden nieuwe posters ontworpen, waaronder de 
Nieuwjaarsduik, huis-aan-huis collecte, Open Asieldag en individuele inzamelingsacties. Alle 
ontwerpen zijn ook afgelopen jaar gemaakt door een vrijwilliger van Dierentehuis Stevenshage, 
waardoor alleen de productiekosten van het materiaal voor rekening van het asiel kwamen. 
 
Huisdierbijsluiters 
We hebben nieuwe versies van de huisdierbijsluiters voor honden en konijnen uitgebracht. Deze 
bijsluiters worden opgesteld en verstrekt door het Landelijk Informatiecentrum 
Gezelschapsdieren (LICG). Bij iedere adoptie wordt een dergelijke bijsluiter verstrekt, waarmee wij 
aan de wettelijke eis voldoen om informatie over het huisdier te verstrekken bij aankoop. Op de 
lege achterzijde van de folders hebben wij specifieke informatie van Dierentehuis Stevenshage en 
relevante aanvullende informatie voor de betreffende diersoort geplaatst. De achterzijde van de 
zigzagfolder voor honden hebben wij voorzien van tips bij vermissing van een hond in de regio 
Leiden en op de achterzijde van de konijnenbijsluiter hebben we de voedselpiramide voor 
konijnen afgedrukt. 
 
Wenskaarten 
Sinds 2018 zijn er bij Dierentehuis Stevenshage exclusieve luxe wenskaarten van 15x15 cm 
verkrijgbaar. Op de voorzijde staan de verschillende soorten huisdieren die wij opvangen: honden, 
katten, konijnen, knaagdieren en tamme vogels. De fotomodellen op de kaart zijn daadwerkelijk 
asieldieren die bij Dierentehuis Stevenshage zijn opgevangen: poes Emma, cavia Norma, hond 
Duma, agapornis Bubbles en konijn Pluisje. De wenskaarten zijn inclusief envelop te koop op 
markten en aan de balie van Dierentehuis Stevenshage voor een iets hoger bedrag dan de 
kostprijs. Zo brengt de verkoop van de wenskaarten een kleine extra bijdrage voor de asieldieren 
op. De wenskaarten zijn erg populair en worden ook door het asiel zelf gebruikt om wensen te 
versturen bij allerlei gelegenheden binnen het eigen netwerk. 

 
 
 
De nieuwe exclusieve wenskaarten van Dierentehuis Stevenshage zijn erg populair aan de balie en op markten. 
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Oorkonde voor Dierenhelden 
Bij Dierentehuis Stevenshage ontvangen wij met 
regelmaat kinderen die iets komen brengen voor 
de asieldieren. Vaak hebben zij zich ingespannen 
om geld voor de dieren op te halen door 
bijvoorbeeld zelfgebakken cakejes te verkopen, 
een sponsorloop of door klusjes in de buurt te 
doen. Ook doneren sommige kinderen hun hele 
spaarpot of opbrengst van een verjaardag aan 
de asieldieren, of komen ze zelfgebakken 
hondenkoekjes of andere lekkernijen voor de 
dieren brengen. 
 
Om deze kleine dierenhelden te bedanken, 
hebben wij afgelopen jaar de Dierenheld 
Oorkonde in het leven geroepen. Deze is 
speciaal door Leids cartoonist en illustrator 
Maarten Wolterink voor Dierentehuis 
Stevenshage getekend. De eerste 
oorkondes zijn op de Open Asieldag 2018 
uitgereikt. De oorkonde is ook meteen 
beschikbaar gemaakt als kleurplaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strip Dierenmensen 
Afgelopen jaar heeft Leidse cartoonist Maarten Wolterink weer vier edities van de asielstrip 
Dierenmensen getekend. De strips zijn gebaseerd op het asielleven en prikkelen soms de realiteit. 
De strips zijn per kwartaal verschenen in Beestenbende, het asielblad van Dierentehuis 
Stevenshage. 
 
 
 
 

 
De strip Dierenmensen van Maarten Wolterink verscheen afgelopen jaar vier keer in asielblad Beestenbende.
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Voor de jaarlijkse huis-aan-huis collecte en de Open Asieldag van Stevenshage ontwierp een vrijwilliger posters. 

 
 
10.3 Digitale media 
 
Website 
Op website van Dierentehuis Stevenshage (dierenasielleiden.nl) vinden bezoekers allerhande 
relevante informatie en actueel nieuws over onze dierenopvang, pension, adoptie, afstand doen, 
tarieven, vrijwilligerswerk, evenementen en uitgebreide donatiemogelijkheden. Uiteraard biedt 
onze website ook een actueel overzicht van plaatsbare dieren. De dieren worden daar per 
categorie getoond met een link naar de centrale database van www.dierenasiels.com. In 2018 is 
de categorie ‘diverse dieren’ op onze website uitgesplitst naar ‘knaagdieren’ en ‘vogels’. De 
honden, katten en konijnen waren al in aparte categorieën ondergebracht. Het overzicht van 
plaatsbare dieren is live gekoppeld aan het Instagram-account @stevenshageplaatsbaredieren. De 
website bevat ook een actueel overzicht van gevonden dieren die bij ons zijn binnengebracht. Ook 
dit overzicht van zwerfdieren is gekoppeld aan een eigen Instagram-account: @stevenshage.  
 
Nieuw in 2018 is de mogelijkheid om vermiste dieren via een digitaal formulier bij ons aan te 
melden, zodat we naar het dier kunnen uitkijken. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Daarnaast 
vinden eigenaars van vermiste dieren op onze website ook tips voor het terugvinden van hun dier 
en links naar andere relevante organisaties. We merken dat we vermiste dieren en hun eigenaars 
door deze services sneller met elkaar kunnen herenigen. De hosting van de website werd zoals in 
voorgaande jaren verzorgd door Renaissance IT. Technisch onderhoud, dagelijkse updates en 
kleine aanpassingen worden door vrijwilligers en medewerkers van het asiel gedaan. 
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Sociale media 
Dierentehuis Stevenshage is al vele jaren vertegenwoordigd op Facebook, Instagram, YouTube en 
Twitter. De populariteit van de Facebook-pagina van het asiel nam in 2018 verder toe van net iets 
meer dan 5000 naar ruim 5500 volgers. Daarmee is de groei van een kleine 1000 nieuwe volgers 
per jaar die we de afgelopen jaren aan het afvlakken. Het gemiddeld aantal reacties, opmerkingen 
en deelacties per bericht op Facebook is echter wel gestegen ten opzichte van vorig jaar. De beide 
Instagram-accounts kennen een zeer succesvol tweede jaar, waarin het account 
@stevenshageplaatsbaredieren meer dan verdubbelde van ruim 1100 volgers naar bijna 2400 
volgers. Het account @stevenshage waar gevonden dieren worden geplaatst groeide eveneens 
fors, van ruim 700 volgers aan het begin van het jaar naar 1200 volgers aan het einde van het jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blog Intussen in het asiel 
In 2018 zijn maar liefst 51 nieuwe edities van het blog Intussen in het asiel verschenen. 
Asielbeheerder Nicolette schrijft daarin wekelijks korte stukjes over het reilen en zeilen in het 
asiel. Incidenteel wordt het blog geschreven door medewerkers of vrijwilligers van het asiel. Het 
blog biedt lezers de mogelijkheid om meer te weten te komen over wat er zich allemaal in het 
asiel afspeelt. De verhalen zijn zeer gevarieerd en lopen uiteen van vrolijke verhalen over dieren 
die succesvol geplaatst zijn tot verdrietige verhalen van verwaarloosde dieren die met de grootste 
zorg niet gered konden worden en van verbouwingen op het terrein tot interviews met 
seniorkatten die in het asiel verblijven. Het blog wordt wekelijks op de website van Dierentehuis 
Stevenshage geplaatst en voorzien van een link op de Facebookpagina, waar het steevast veel 
positieve reacties oplevert. In dit jaarverslag vindt u op pagina’s 17, 20 en 40 een kleine en 
verkorte selectie van de blogs van 2018. Onze website bevat een uitgebreid archief met alle blogs 
die tot nu toe verschenen zijn. 
 

Facebook Top 5 van 2018 
 
1. Zoektocht naar eigenaar zwerfkater 
18.147 bereik  •  606 interacties 
 
2. Vuurwerk – Open brief aan de minister 
16.104 bereik  •  514 interacties 
 
3. Deelactie voor asielhond Duma 
15.280 bereik  •  515 interacties 
 
4. Aankondiging rondleiding asielkat Pim 
12.337 bereik  •  212 interacties  
 
5. Opvang van zes gedumpte konijnen 
9.137 bereik  •  392 interacties 
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Blog Intussen in het asiel: Senior katten 
 

 
Door asielbeheerder Nicolette Bloemendaal. Deze versie is ingekort. De volledige versie is gepubliceerd 
op 17 februari 2018 op de website van Dierentehuis Stevenshage 

Collega Marlies is op een lange, welverdiende vakantie naar een ver, ver land. Dat betekent 
dat collega Eline in haar eentje de kattenafdeling beheert. En dat betekent dat ik – meer dan 
anders – bijspring op de kattenafdeling. 

De afgelopen weken ben ik daarbij voornamelijk ingezet als katten-bejaarden-verzorgster. 
Soms komt de ouderdom namelijk met wat gebreken ongemakken (overgevoelige darmen, 
hartproblemen, overactieve schildklieren) die we natuurlijk zoveel mogelijk moeten 
onderzoeken, verlichten en aanpakken. 

Invasie van bejaarden 
Deze week mag een aantal van de senior katten verhuizen naar de plaatsbare kattenhallen. 
Asielkat Moppie heeft tot nu steeds een eigen koninkrijkje gehad maar moet er nu toch aan 
geloven: Kayden, Boris en Stacey worden zijn nieuwe kamergenoten. We vragen ons af hoe 
hij erop zal reageren, zo’n invasie van bejaarden. De ouderen tolereren elkaar, al gaan ze nog 
niet meteen klaverjassen. We kijken toe hoe Moppie en de Omanido club* op elkaar 
reageren. Zijn reactie verbaast én verblijdt ons: voornamelijk desinteresse. 
 
Dieethapjes 
Als ik tijdens de avondronde de diverse dieethapjes kom serveren in hal 3, word ik met open 
armen ontvangen door de oude garde. Stacey (17) krijgt een extra hapje extra lekker 
blikvoer. Op haar leeftijd mag je kieskeurig zijn. En dat is ze ook. Géén blokjes in saus, danku. 
Beetje water erdoor voor smeuiigheid? Heel graag. Kater Kayden (15) krijgt half en half 
Carnibest en blikvoer, plus hart- en schildkliermedicatie. Zijn darmen zijn gevoelig (ik bespaar 
u de details) maar deze combinatie werkt prima en hij is lekker aangekomen. 

Dromen van nieuwe baasjes 
Tot slot kijk ik even bij senior Sok (12) en freule Winnie (16). Zij vinden allebei dat ze nog lang 
niet tot de groep van de grijze panters behoren en vragen zich af wat ik kom doen. “Ik had 
net zo’n mooie droom” zegt Sok en draait zich nog eens lekker om. “Ik ook” beaamt Winnie 
“dat ik geadopteerd was en dat het alweer lente was en dat ik in één sprong een mugje ving”. 
 
Heel even geduld nog, jongens en meisjes, we doen ons best voor jullie. Het gaat lukken. 

* Oud Maar Nog Niet Dood – uit: Het geheime dagboek van Hendrik Groen. 
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10.4 Regionale media 
 
Nieuwjaarsduik bij Sleutelstad 
Het jaar 2018 startte op 1 januari met een foto- en videoverslag van lokale radiozender 
Sleutelstad over de Nieuwjaarsduik bij het Valkenburgs Meer, waar kattenverzorgster Marlies 
vergezeld door dierenartsen en assistenten van Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve een 
sponsoractie voor Dierentehuis Stevenshage had opgezet. Naast de media-aandacht van 
Sleutelstad maakte de Leidse journalist van Leidse Glibber ook veel foto’s en een verslag van het 
evenement. Tijdens de duik maakten we zelf een live-video voor onze volgers op Facebook. 
 
Gedumpte konijnen in het Leidsch Dagblad 
In april maakte het Leidsch Dagblad melding van de grote populatie konijnen in het Leidse Bio 
Science Park. Er blijken ook veel gedumpte tamme dieren tussen te zitten en daarover werd 
asielbeheerder Nicolette geïnterviewd: ”Mensen nemen voor hun kinderen konijnen in huis, maar 
die blijken dan toch meer zorg, aandacht en onderhoud nodig te hebben dan gedacht. Uiteindelijk 
worden ze in het park uitgezet, vaak met fatale afloop voor het tamme konijn.” 
 
Open Asieldag bij Sleutelstad en Leidse Glibber 
In september was asielbeheerder Nicolette te gast in het radioprogramma De Avond van 
Sleutelstad met Robbert en Suzette. Ze kondigt onze Open Asieldag op 6 oktober aan, vertelde 
welke diersoorten er allemaal bij ons in het asiel zitten, hoe het nu precies zit met een 
adoptieovereenkomst en legde uit hoe fysiotherapie bij dieren werkt. De maandag na de Open 
Asieldag zelf werd ze nogmaals uitgenodigd voor een terugblik. Daarnaast maakten Sleutelstad en 
Leidse Glibber ook allebei een prachtige beeldrapportage van de Open Asieldag.  
 
Omroep West 
In 2018 wist Omroep West Dierentehuis Stevenshage ook te vinden. In februari werd 
asielbeheerder Nicolette geïnterviewd voor het radioprogramma Aan de Bak. Ze vertelde over 
spelende honden in het pension en de overeenkomst tussen een agapornis en een 
halsbandparkiet. Op oudejaarsdag 2018 kwam Omroep West langs om te filmen hoe Dierentehuis 
Stevenshage zich voorbereidt op Oud en Nieuw. Ze maakten een informatief item over 
vuurwerkangst bij dieren en maatregelen die we in het asiel en pension nemen om de 
jaarwisseling voor de dieren die tijdens Oud en Nieuw bij ons verblijven zo aangenaam mogelijk te 
maken. 
 

Asielbeheerders Nicolette en Sylvia laten Omroep West zien hoe asielkonijnen worden voorbereid op de jaarwisseling.



  

 
 
10.5 Eigen bijeenkomsten 
 
In 2018 hielden we net als in het jaar ervoor 9 keer een gratis rondleiding voor een groep 
geïnteresseerden op zondagochtend. Tijdens deze rondleidingen neemt een vrijwilliger de tijd om 
de bezoekers in 1,5 uur het hele asiel te laten zien, waarbij veel ruimte is voor vragen stellen en 
dieren knuffelen. De rondleidingen zijn altijd volgeboekt. 
 
Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseerden we onze eigen Open Asieldag. Deze gratis dag is voor 
het publiek de gelegenheid bij uitstek om achter de schermen van het asiel te komen kijken. 
Vrijwel alle ruimtes zijn op die dag toegankelijk en overal staan mensen om tekst en uitleg te 
geven. Daarnaast was er een dierenfysiotherapeut, professioneel dierenfotograaf Maud Velders 
die fotoshoots met honden deed, een kleurwedstrijd met Maarten Wolterink, hersenwerk voor 
honden met parcours en puzzels, een Silent Auction met door sponsors beschikbaar gestelde 
items, een rommelmarkt, kramen met diergerelateerde organisaties waaronder de 
Dierenambulance Leiden en een (vegan) bake sale, waarvan de opbrengst werd verdubbeld door 
Stichting DierenLot. Het was stralend weer en meer dan 900 dierenvrienden wisten het asiel te 
vinden. Velen brachten voer, spullen of een donatie voor de asieldieren mee. Alles bij elkaar 
bedroeg de opbrengst van de Open Asieldag 2018 maar liefst €5341,42 en dat is duizend euro 
meer dan in 2017. We zijn alle donateurs, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers zeer dankbaar 
voor deze geweldige dag en dito opbrengst! 
 
10.6 Markten en evenementen 
 
Verschillende vrijwilligers van Dierentehuis Stevenshage hebben het asiel in het afgelopen jaar 
vertegenwoordigd op lokale markten en evenementen (Tabel 18). 
 
Tabel 18 | Lokale evenementen waar Dierentehuis Stevenshage in 2018 vertegenwoordigd was. 
 

Datum Evenement Locatie 
17-18 maart 2018 Internationale Dogshow Rijnland Hazerswoude-Dorp 
3 juni 2018 Voorschotense FarmFair Voorschoten 
23 juni 2018 Zomer Inspiratiedag Intratuin Voorschoten 
8 september 2018 Vrijwilligersmarkt Weekend van Voorschoten Voorschoten 
14 november 2018 Leiden voor gevorderden – iDoe/Radius Leiden 



  

11  Vooruitzicht 2019 
 
Veel zaken waar wij in 2019 aan gaan werken, 
zijn al in dit jaarverslag aangestipt. 
Vanzelfsprekend blijft onze aandacht uitgaan naar 
de medewerkers en vrijwilligers van Dierentehuis 
Stevenshage. Samenwerking met onze verschillende 
partners blijft ook een van de speerpunten. Wij blijven 
ons richten op samenwerking met andere onafhankelijke 
asielen. Zo willen wij kennis en ervaringen delen en 
uitwisselen. 
 
Natuurlijk gaat onze aandacht ook naar de relatie met onze overige 
samenwerkingspartners, zoals de gemeenten in ons verzorgingsgebied, 
onze dierenarts en de dierenambulances in ons werkgebied.  
 
Op het gebied van externe communicatie en promotie willen we onze 
activiteiten intensiveren. Focus richten wij op het ontplooien van 
initiatieven om de financiële situatie van onze stichting verder te 
bestendigen. Tot slot willen wij ons richten op educatieve activiteiten.  
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12  Toelichting op het financieel resultaat 
 
U vindt onze Jaarrekening 2018 op onze website www.dierenasielleiden.nl/bestuur 
 
Een prima jaar, zo kan 2018 in financieel opzicht wel worden beschouwd. Ten opzichte van 2017 
zijn de kosten goed in de hand gehouden en de opbrengsten toegenomen. De vele giften, 
donaties en de inzet van personeel en vrijwilligers hebben dit resultaat mogelijk gemaakt. Het 
verlies van ruim €53.000 is ruimschoots gecompenseerd door de ontvangen legaten en erfenissen 
waardoor het vermogen met €74.000 is toegenomen. 
 
Inkomsten en uitgaven 
De baten uit eigen fondsenwerving zijn gelijk gebleven en met name de pensioninkomsten zijn 
gestegen, met ongeveer €10.000. Een mooi resultaat is geboekt bij de collecte inkomsten. Deze 
zijn ten opzichte van 2017 met €2.500 gestegen, waarmee de dalende trend van de afgelopen 
jaren is doorbroken. Overigens blijft het een uitdaging om voldoende collectanten te werven. 
 
Opvallend bij de uitgaven is de daling van de personeelskosten met ongeveer €20.000.  Dit is niet 
het gevolg van bezuinigingen, maar met bijzondere situaties in voorgaande jaren. Toen hadden 
we te maken met ziekte en dubbele functies voor het inwerken van personeel waardoor de 
kosten opliepen. 
 
In 2016 is met de hulp van de accountant een start gemaakt met het verder automatiseren van de 
administratie. Deze automatiseringskosten zijn ten opzichte van 2017 behoorlijk gedaald. De 
automatisering heeft zich ook vertaald in een belangrijke afname van de 
accountantskosten. 
 
Noodfonds bijstand 
Soms worden mensen geconfronteerd met fysieke tegenslag waardoor 
plotselinge ziekenhuis-opname of langdurige revalidatie noodzakelijk is. 
De huisdieren worden dan vaak door ons opgevangen. De kosten voor de 
opvang kunnen in deze gevallen flink oplopen. Om mensen met een inkomen 
op bijstandsniveau tegemoet te komen is in 2017 een noodfonds voorziening 
getroffen van €10.000. Van dit noodfonds is in 2018 € 7.275 gebruikt. Tevens is 
besloten het noodfonds ten laste van de reserve legaten met € 7.275 aan te 
vullen tot het oorspronkelijke bedrag van €10.000. 
 
Groot onderhoud 
Aan de voorziening groot onderhoud is wederom € 51.000 
toegevoegd. Deze voorziening is gebaseerd op het 
onderhoudsplan dat in 2016 voor de komende 30 jaar is 
vastgesteld. In de laatste maanden van het jaar is een 
belangrijke investering gedaan in verdere verduurzaming 
van het asiel door het plaatsen van een flink aantal 
zonnepanelen en twee warmtepompen. In 2018 heeft 
dit nog niet veel besparing opgeleverd maar in 2019 
zullen de resultaten hiervan zichtbaar moeten worden. 
 
Het bestuur van de stichting ontvangt geen 
vergoedingen voor haar werkzaamheden. 
 
 



  

Overzichtstabellen herkomst asieldieren 
 
Tabel 19 | Totaal aantal honden dat in 2018 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd 
naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats). 
 

 
 
Tabel 20 | Aantal honden dat Dierentehuis Stevenshage in 2018 verliet, gespecificeerd naar gemeente van 
herkomst (woon- of vindplaats), inclusief dieren die eerder zijn opgevangen en in 2018 het asiel verlieten. 
 

 

GEMEENTE totaal Zwerver Afstandsdier Teruggebracht Geboorte Uitwisseling
Kaag en Braassem 3 2 1 0
Katwijk 23 12 10 1
Leiden 74 64 9 1
Leiderdorp 5 2 3 0
Oegstgeest 6 6 0 0
Teylingen 12 5 7 0
Voorschoten 15 7 7 1
Zoeterwoude 3 2 0 1

Alphen a/d Rijn 0
Baarn 0
De Bilt 1 0 0 1
Den Haag 0
Geldermalsen 1 0 1 0
Heumen 1 0 0 1
Leeuwarden 1 0 0 1
Leidschendam 0
Lisse 1 0 0 1
Nieuw Vennep 0
Noordwijk 2 2 0 0
Noordwijkerhout 2 0 2 0
Oss 1 0 1 0
Rijnwoude 0
Rijswijk 1 1 0 0
Venray 0
Voorburg 0
Wassenaar 0
Wormer 0
Zaandam 0
(leeg) 0

0

TOTAAL IN 152 103 41 8 0 0

HONDEN IN

aanwezig aantal
GEMEENTE Geplaatst Retour eigenaar Uitwisseling Uitgezet Euthanasie Overleden op 31/12/18 verzorgingsdagen
Kaag en Braassem 1 2 1 0 219
Katwijk 14 12 0 0 580
Leiden 11 61 1 5 1021
Leiderdorp 3 2 0 0 68
Oegstgeest 0 5 0 1 337
Teylingen 6 5 0 2 563
Voorschoten 7 8 0 2 914
Zoeterwoude 0 2 0 1 109

Alphen a/d Rijn 1 0 0 0 32
Baarn 0
De Bilt 1 0 0 0 139
Den Haag 0
Geldermalsen 0 1 0 0 7
Heumen 1 119
Leeuwarden 1 0 0 0 1
Leidschendam 0
Lisse 0 0 1 0 1
Nieuw Vennep 0
Noordwijk 0 2 0 0 149
Noordwijkerhout 2 0 0 0 85
Oss 1 39
Rijnwoude 0
Rijswijk 0 1 0 0 1
Venray 0
Voorburg 0
Wassenaar 0
Wormer 0
Zaandam 0
(leeg) 0

0

TOTAAL UIT 47 101 0 0 3 0 AANWEZIG 4384
151 13

HONDEN UIT
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Tabel 21 | Aantal katten dat in 2018 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd naar 
gemeente van herkomst (woon- of vindplaats). 
 

 
 
Tabel 22 | Aantal katten dat Dierentehuis Stevenshage in 2018 verliet, gespecificeerd naar gemeente van 
herkomst (woon- of vindplaats), inclusief dieren die eerder zijn opgevangen en in 2018 het asiel verlieten. 
 

 
 

GEMEENTE totaal Zwerver Afstandsdier Teruggebracht Geboorte Uitwisseling
Kaag en Braassem 33 23 10 0 0 0
Katwijk 56 45 10 1 0 0
Leiden 246 170 67 7 2 0
Leiderdorp 32 22 10 0 0 0
Oegstgeest 34 26 6 2 0 0
Teylingen 55 44 11 0 0 0
Voorschoten 27 23 3 1 0 0
Zoeterwoude 11 7 3 1 0 0

Alphen a/d Rijn 2 0 2 0 0 0
Baarn 0
De Bilt 0
Den Haag 27 0 0 0 0 27
Geldermalsen 0
Heumen 0
Leeuwarden 0
Leidschendam 1 0 0 1 0 0
Lisse 1 0 0 1 0 0
Nieuw Vennep 1 0 0 1 0 0
Noordwijk 1 0 1 0 0 0
Noordwijkerhout 0
Oss 0
Rijnwoude 1 0 1 0 0 0
Rijswijk 0
Venray 1 0 0 1 0 0
Voorburg 2 0 2 0 0 0
Wassenaar 8 0 0 0 0 8
Wormer 0
Zaandam 0
(leeg) 10 0 0 0 10 0

0

TOTAAL IN 549 360 126 16 12 35

KATTEN IN

aanwezig aantal
GEMEENTE Geplaatst Retour eigenaar Uitwisseling Uitgezet Euthanasie Overleden op 31/12/18 verzorgingsdagen
Kaag en Braassem 21 8 0 0 5 0 1 1609
Katwijk 27 25 0 1 5 0 3 1977
Leiden 106 109 1 1 36 2 11 6402
Leiderdorp 18 15 0 1 1 0 2 695
Oegstgeest 14 14 0 0 3 1 2 971
Teylingen 21 19 2 0 9 1 3 1425
Voorschoten 21 5 0 0 3 0 0 950
Zoeterwoude 7 2 0 0 1 1 0 467

Alphen a/d Rijn 3 0 0 0 0 0 0 423
Baarn 0
De Bilt 0
Den Haag 25 0 0 0 0 0 2 654
Geldermalsen 0
Heumen 0
Leeuwarden 0
Leidschendam 3 0 0 0 1 0 0 70
Lisse 1 0 0 0 0 0 0 62
Nieuw Vennep 1 0 0 0 0 0 0 11
Noordwijk 1 0 0 0 0 0 0 47
Noordwijkerhout 0
Oss 0
Rijnwoude 1 0 0 0 0 0 0 9
Rijswijk 0
Venray 1 0 0 0 0 0 0 48
Voorburg 0 0 2 0 0 0 1 371
Wassenaar 1 0 0 0 0 0 8 233
Wormer 0
Zaandam 0
(leeg) 9 0 0 0 0 1 0 628

0

TOTAAL UIT 281 197 5 3 64 6 AANWEZIG 17052
556 33

KATTEN UIT
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Tabel 23 | Aantal overige dieren dat in 2018 in Dierentehuis Stevenshage is opgevangen, gespecificeerd 
naar gemeente van herkomst (woon- of vindplaats). 
 

 
 
Tabel 24 | Aantal overige dieren dat Dierentehuis Stevenshage in 2018 verliet, gespecificeerd naar 
gemeente van herkomst, inclusief dieren eerder zijn opgevangen en in 2018 het asiel verlieten. 
 

 
 

GEMEENTE totaal Zwerver Afstandsdier Teruggebracht Geboorte Uitwisseling
Kaag en Braassem 10 8 2 0
Katwijk 34 20 13 1
Leiden 58 42 15 1
Leiderdorp 14 5 9 0
Oegstgeest 5 5 0 0
Teylingen 40 20 18 2
Voorschoten 16 9 7 0
Zoeterwoude

Alphen a/d Rijn
Baarn 2 0 0 2
De Bilt
Den Haag 1 0 1 0
Geldermalsen
Heumen
Leeuwarden
Leidschendam 4 2 2 0
Lisse
Nieuw Vennep
Noordwijk 1 1 0 0
Noordwijkerhout
Oss
Rijnwoude
Rijswijk
Venray
Voorburg
Wassenaar 1 1 0 0
Wormer 4 0 4 0
Zaandam 1 0 0 1

TOTAAL IN 191 113 71 7 0 0

OVERIGE DIEREN IN

aanwezig aantal
GEMEENTE Geplaatst Retour eigenaar Uitwisseling Uitgezet Euthanasie Overleden op 31/12/18 verzorgingsdagen
Kaag en Braassem 7 0 0 2 0 1 618
Katwijk 30 5 0 1 1 0 1022
Leiden 47 12 0 1 2 5 1467
Leiderdorp 11 1 0 1 1 1 248
Oegstgeest 5 0 0 0 0 0 254
Teylingen 32 5 0 1 2 1 639
Voorschoten 14 2 0 1 0 1 811
Zoeterwoude 0

Alphen a/d Rijn 1 0 0 0 0 0 3
Baarn 2 76
De Bilt 0
Den Haag 1 0 0 0 0 0 14
Geldermalsen 0
Heumen 0
Leeuwarden 0
Leidschendam 4 0 0 0 0 0 177
Lisse 0
Nieuw Vennep 0
Noordwijk 0 0 1 0 0 0 1
Noordwijkerhout 0
Oss 0
Rijnwoude 0
Rijswijk 0
Venray 0
Voorburg 0
Wassenaar 2 0 0 0 0 0 87
Wormer 3 0 0 0 1 0 81
Zaandam 1 8

TOTAAL UIT 157 25 1 0 7 7 AANWEZIG 5506
197 12

OVERIGE DIEREN UIT


