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Jaargang 5, nummer 

L ieve donateurs en 
iedereen die 
Dierentehuis ’t Schuthok 

een warm hart toedraagt,  

Voor u ligt de nieuwsbrief vol met 
wetenswaardigheden over alles wat 
er in het dierenasiel gebeurd. Veel 
positieve berichten, maar helaas ook 
enkele verdrietige gebeurtenissen. In 
het asiel is geen enkele dag saai te 
noemen. Altijd gebeurt er wel iets 
onverwachts of zijn er nieuwe zaken 
die om aandacht vragen. Per 1 
januari 2014 is het werkgebied 
uitgebreid met een deel van 
gemeente Hollands Kroon. Wat we 
daarvan merken? In de eerste 
maanden werden onder meer 7 
kippen, pardon ... hanen, gevonden, 
aan hun lot overgelaten. Plus een 
aantal konijnen, maar natuurlijk ook 
katten. Een nieuwe uitdaging om alle 
dieren deskundig op te vangen, te 
verzorgen en natuurlijk te 
herplaatsen.  

In tegenstelling tot voorgaande jaren 
laat de komst van kittens nog even 
op zich wachten. We hebben precies 
1 moederpoes met 3 kittens in 
opvang gehad (kittens zijn al 
geplaatst). Momenteel zijn er 4 
kleintjes van een week of 5 in 
gastopvang.   

De eerste maanden van 2014 is er 
extra zorg besteed aan het 
opknappen van 
de 
kattenkamers. 
Voor de katten 
betekende het 
regelmatig 
verhuizen zodat 
het team 

ongestoord kon schilderen. 
Kattenkamer 1 heeft een uitgebreide 
opknapbeurt gekregen met de 
aanleg van een nieuwe vloer en 

vervanging van de verwarming; 
nuttig en noodzakelijk. Het ziet er 
weer geweldig uit! 

 

Maar dat is niet alles: in het kader 
van energiebesparing en 
milieubewustzijn zijn alle ramen 
vervangen door hoog 
rendementsglas, zeg maar 
dubbelglas ++. Bovendien zijn alle tl
-buizen vervangen door LED tl-
buizen en alle buitenlampen werden 
vervangen door energiebesparende 
LED lampen. Behalve het glaswerk 
dat toch wel een specialistisch klusje 
is, is alles gedaan door betrokken en 
hard werkende vrijwilligers waarmee 
de kosten zoveel mogelijk beperkt 
zijn gebleven. Chapeau voor de 
harde werkers!! 

Heel veel plezier met het lezen van 
deze nieuwsbrief. Hebt u vragen naar 

aanleiding van het een of 
ander, schroom niet om ons 
te contacten. Een hartelijke, 
diervriendelijke groet,  

Bianca Engels, bedrijfsleider 
Dierentehuis ’t Schuthok, Den 
Helder.  
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V olgens goed Hollands gebruik is een 
penningmeester een zuinig type die 

bovenop de kas zit, ieder dubbeltje omdraait en iedere 
beslissing afweegt alsof hij het uit zijn eigen zak moet 
betalen. Naast dit stereotype beeld van een combinatie 
van Scrooge en Dagobert Duck, verschijnen penning-
meesters helaas ook nog wel eens negatief in de media 
omdat ze er met de verenigingskas vandoor zijn gegaan. 
Als penningmeester van ’t Schuthok zal ik u een inkijkje 
geven in het financiële reilen en zeilen bij het dierente-
huis in Den Helder. 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht beslist de 
penningmeester niet (alleen) over welke zaken wel of niet 
gekocht worden, evenmin is hij (alleen) verantwoordelijk 
voor de inkomsten. De penningmeester is er wel verant-
woordelijk voor dat er niet meer geld wordt uitgegeven 
dan er binnenkomt, eigenlijk is dit niet anders dan bij 
iedereen thuis. Aangezien het dierentehuis een iets om-
vangrijker huishoudboekje heeft dan een gemiddeld ge-
zin en de inkomsten en uitgaven iets meer divers zijn 
vraagt de coördinatie hiervan enige structuur en plan-
ning. 

Zo werken wij met een jaarbegroting waarvan ieder kwar-
taal, op basis van de cijfers van de boekhouder, wordt 
gecontroleerd of wij op plan zitten. Bij het opstellen van 
de begroting is immers nog sprake van een zekere mate 
van onzekerheid t.a.v. inkomsten/uitgaven, door dit per 
kwartaal te controleren kun je tijdig bijsturen en voorkom 
je dat je met onverwachte en onoplosbare tegenvallers 
wordt geconfronteerd. 

De jaarbegroting op haar beurt wordt opgesteld met be-
hulp van het toekennen van budgetten voor de specifieke 
kostensoorten zoals: salaris, dierenarts, voeding, onder-
houd gebouw etc. Het budgetteren maakt het mogelijk 
om de uitgaven nog beter te controleren en om de ver-
antwoordelijkheid hiervoor over te dragen aan de per-
soon die het kan beïnvloeden, onze technisch coördina-
tor bijvoorbeeld weet precies welk bedrag in een bepaald 
jaar uitgegeven kan worden aan onderhoud van het ge-
bouw en onze bedrijfsleidster zorgt dat de kosten voor 
o.a. dierenarts en voeding binnen het toegekende budget 
blijven. 

Als laatste (en in de praktijk gebeurt dit in de omgekeer-
de volgorde) moet de omvang van de verschillende bud-
getten jaarlijks worden vastgesteld, dit gebeurt op basis 
van ervaringscijfers en/of onderbouwde plannen. Budget-
ten voor o.a. salaris, dierenarts en voeding worden vast-
gesteld op basis van de ervaring van voorgaande jaren, 
eventueel verhoogd met een inflatiecorrectie. Het budget 
voor onderhoud wordt vastgesteld op basis van het 
meerjaren onderhoudsplan, hierin is vastgelegd welk on-
derhoud er jaarlijks gedurende de komende vijf jaar uit-
gevoerd dient te worden en welke kosten dit met zich 

meebrengt. 

Al met al een gestructureerde en gedisciplineerde manier 
van werken, waardoor wij in staat zijn om niet meer geld 
uit te geven dan er binnenkomt. 

Het binnenkomen van geld bestaat bij ons uit vier finan-
ciële stromen: vergoeding van gemeentes, opbrengst 
pension, opbrengst afstand en plaatsing van asieldieren 
en giften/donaties. Als gevolg van een besparingsmaatre-
gel is de vergoeding van de gemeente in de afgelopen 
drie jaar met bijna 35% afgenomen (de door de gemeen-
te extra toegekende subsidie voor het vervangen van de 
kennelvloeren is hierin niet meegenomen), hierdoor heb-
ben wij intern ook een aantal besparingen door moeten 
voeren waardoor wij momenteel “sober en functioneel” 
werken. Zaken waar wij, waarschijnlijk als gevolg van de 
crisis, mee worden geconfronteerd zijn o.a. de slechtere 
medische toestand van de dieren die bij ons binnenko-
men, dit heeft direct gevolgen voor de kosten voor medi-
sche zorg die hierdoor toenemen. 

G elukkig is het aandeel giften/donaties in 
de afgelopen jaren toegenomen, zowel in 

de vorm van cash geld maar ook bijvoorbeeld diervoe-
ding van particulieren en bedrijven. Dit heeft ons in staat 
gesteld om toch weer jaarlijks onze begroting sluitend te 
maken zonder onverantwoorde besluiten te nemen zoals 
het niet uitvoeren van benodigd onderhoud. Wij merken 
dat de samenleving om ons heen de dingen die wij doen 
respecteert en belangrijk vindt en daarom bereid is te 
doneren. Dit geeft ons een warm gevoel en steunt ons in 
ons werk. Onze donateurs leveren een grote bijdrage in 
de continuïteit van het dierentehuis in Den Helder! 

Het ontvangen van giften/donaties vraagt ook dat er ver-
antwoording wordt afgelegd over de besteding van dit 
geld. Op onze website (www.schuthok.nl) vindt u bijvoor-
beeld het rapport van de accountant alsook het jaarver-
slag van de stichting, hierin wordt toegelicht waaraan 
geld wordt uitgegeven. Via facebook en onze website 
houden wij onze volgers op de hoogte van allerlei zaken 
omtrent ’t Schuthok, hiermee proberen wij u zo volledig 
mogelijk te informeren. Heeft u desondanks nog vragen 
omtrent financiën? Stuur dan een email naar                
info@schuthok.nl t.a.v. de penningmeester en ik zal uw 
vraag met veel plezier beantwoorden. 

 

 

Iwan Schuurman 

Penningmeester Stichting Dierentehuis Den Helder e.o. 

 

Het huishoudboekje op orde... 
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Niet alleen binnen kreeg een opknapbeurt, ook de 
buitentuinen bij de kattenkamers werden gezellig 
gemaakt. Onze vrijwilligers hebben creatieve talen-
ten en door herge-
bruik ontstonden 
hele leuke initiatie-
ven. Kunt u zich nog 
herinneren dat vo-
rig jaar de oude 
schuttingdelen bij 
de speelvelden van 
de honden zijn ver-
vangen? Anouk 

heeft van het hout 
deze leuke schom-
mels voor de katten 
gemaakt. Kater Jason 
was de eerste die zo 
dapper was om het 
uit te proberen  

Gezellig gemaakt... 

H et grote nieuws van de 
afgelopen maanden is 

natuurlijk de toekenning van de subsi-
dieaanvraag voor renovatie van de bui-
tenkennels bij de honden door gemeente 
Den Helder!! We zijn er zo superblij 
mee!! De vloeren zijn dringend aan ver-
vanging toe, maar het was ondanks alle 
giften en gaven onmogelijk om het be-

drag van € 110.000 euro bij elkaar te krij-
gen. De nood was zo hoog dat sluiting 
van de hondenafdeling dreigde wegens 
het niet meer voldoen aan de eisen van 
het Honden- en Kattenbesluit. Gelukkig 
is er een oplossing: eind juni gaat de 
aanpassing van de eerste rij kennels van 
start. Na de bouwvak volgen de andere 
kennels en we hopen u in de volgende 
nieuwsbrief met een fotoverslag te laten 
zien hoe mooi het is geworden.  

Het grote nieuws 

Opendag 10 mei 2014: slecht weer, veel regen en 
toch veel belangstelling. Alle stands vonden in het 
asiel een droog onderkomen, geen buitenwerk deze 
keer. Met enige creativiteit gingen de katten in de 
kattenkamers een dagje in de stelling zodat alle 

ruimte benut kon worden. Ook nu waren een aantal 
vrijwilligers extra crea-bea in de weer geweest. Bij-
voorbeeld deze gehaakte hondjes en katjes, op-
brengst voor ’t Schuthok door de moeder van stagi-
aire Cindy de Ridder:  

Crea-bea 
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… twee konijnen, één 
mannetje en 
één vrouwtje. 
Beide gelijker-
tijd gevonden 
in het Dijk-
gatsbos. En inderdaad… 
er waren eerst eens 
twee konijnen. Na een 
paar weken is Whitey 
bevallen van drie klein-
tjes. Toen waren er op-
eens vijf konijnen. 

Er waren eens … vijf 
(andere) konijnen, ge-
dumpt bij het vo-
gelasiel.  Vijf konijnen, 
vier vrouwtjes en één 
mannetje. En inder-
daad… na een paar we-
ken is Hazel bevallen 
van vijf kleintjes.  

Er waren eens…. vijftien 
konijntjes…. gelukkig 
stop de telling hier. 
Door de konijnen direct 
bij binnenkomst te 
scheiden loopt het aan-
tal niet meer op.  

De kleintjes van Whitey 
mogen al geplaatst 
worden, de kleintjes van 
Hazel hebben nog een 
paar weken moederzorg 
nodig.  

Er waren eens... 

Gelukkig en leuk initiatief 

Gelukkig zijn er veel mensen die zich inzetten voor ’t 
Schuthok. De opbrengst van het darttoernooi zater-
dag 8 februari was groots: € 1140,00! 

 

Nog een heel leuk initiatief:  

Groep 4 en 5 verkocht Delfts Blauw Keramiek voor 
het dierenasiel. Op school is voorlichting gegeven en 
later was er een rondleiding in het asiel. De jeugd 
heeft zeker de toekomst.  

Iedereen die voer, dierenspullen, handdoeken, kleed-
jes enz. heeft gedoneerd, iedereen die op welke ma-
nier dan ook ondersteuning biedt; namens onze die-
ren dank u wel! 

We schreven het al in het voorwoord: Dierentehuis 't 
Schuthok heeft op 13 maart 2014 in Kolhorn samen 
met Dierenambulance Den Helder en Dieren Opvang 
Centrum Schagen het contract getekend met gemeen-
te Hollands Kroon voor uitbreiding van het werkge-
bied, opvang en vervoer van zwerfdieren.  

 

Contract  De eerste rondleiding in 2014 

De eerste rondleiding dit jaar viel te beurt aan de be-

woners en begeleiders van Stichting de Vrijwaard. 
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De kattenpagina 

Eind september werd dit katje Sally behandeld en 

een aantal weken opge-

vangen bij Dierenarts 

Salet in Julianadorp. Ze 

had een kaakfractuur, 

een operatie was nood-

zakelijk. Later in het 

asiel is ze eind novem-

ber nogmaals geope-

reerd, nu omdat haar oogwimper naar binnen krulde 

en dat behoorlijke irritatie gaf. Eindelijk hersteld vond 

ze een liefdevol thuis en naar de laatste berichten 

gaat alles naar wens.  

 

 

In de krant!  
De aanleiding is ernstig genoeg bij poes Amber: 

 
Dankzij het ingrijpen 
van een bezorgd 
echtpaar is dit lieve 
jonge poesje gered 
van de verdrinkings-
dood. Een groepje 
jongens vond het 
"grappig" om deze 
kleine meid te pesten 

en met stokken te slaan.” Als klap op de vuurpijl werd 
ze op een vlotje gezet bij de Moormanbrug om haar 
met de stroming het kanaal af te laten stromen. 
Na een nachtje rust is ze weer helemaal gekalmeerd. 
We schatten deze dame op een maand of 9.  

Amber bleek een lichte hersenbeschadiging aan het 
avontuur over te houden, had daardoor moeite met 
diepte inschatten, drukte. Is gelukkig geplaatst als lief 
binnenkatje en verzekerd van een gezellig, veilig le-
ven bij lieve mensen. 

Graag willen wij het dappere echtpaar nogmaals be-
danken voor het redden van deze cyperse schone.  

 

“BEAU NA 2 1/2 JAAR HERE-
NIGD MET BAASJE!!” 
 
Dit mooie zwerfkatje kwam in het 
asiel via de opvang op Texel. 
Door facebook werd hij herkend 
door zijn baasje, bleek al 2,5 jaar 
vermist te zijn en is nu weer lek-
ker thuis. Een geweldig resultaat! 

 

 

Verzorging van dieren is belangrijk. Katten kunnen 
zichzelf erg goed onderhouden. Sommige rassen 
hebben de hulp van hun bazen nodig om er tip-top 
uit te zien. In een enkel geval worden katten aange-
troffen in een erg verwaarloosde staat. Gelukkig zijn 
er vrijwilli-
gers die (heel 
veel) tijd 
kunnen en 
willen beste-
den aan het 
tip-top in 
orde brengen 
van de vervil-
te vacht van 
verwaarloos-
de katten. Op 
de foto van 
een kat die 
een dergelij-
ke opknap-
beurt nodig 
had.  

Onderstaand overzicht geeft weer hoeveel dieren 

tot 25 juni jongsleden het Schuthok binnen zijn 

gekomen en hoeveel dieren er in dezelfde periode 

het Schuthok hebben verlaten. 

     2014 In 

1/1 tm 25/6 

Uit 

1/1 tm 25/6 

Honden 59 52 

Katten 153 123 

Knaagdieren 3 3 

Konijnen 45 22 

Schildpadden 4 0 

Pluimvee 7 7 

Overzicht (tot nu toe) 


