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Inleiding 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag en jaarcijfers over het boekjaar 2017.  
 
In 2017 zijn ongeveer evenveel dieren opgevangen en geplaatst als in het jaar 2016. Het verschil zit in 
het aantal dagen pensionbezetting, dat aantal is fors toegenomen. Een mooie ontwikkeling in onze 
bedrijfsvoering.  
 
In 2016 hebben we als bestuur opgemerkt dat de werkdruk bij het team erg hoog opliep waarbij er 
veel overuren moest worden gemaakt om alle taken goed te kunnen vervullen. Om dit te kunnen 
beheersen en verbeteren hebben wij 2 vacatures open gezet voor assistent dierverzorger en 
dierverzorger. Na een aantal gesprekken hebben wij in maart Yvonne mogen verwelkomen. Zij kwam 
ons team versterken voor 20 uur per week als assistent dierverzorger en heeft haar taken met veel 
enthousiasme opgepakt.  
In april kwam ook Yvette erbij. Een jonge frisse wind. Zij is ook voor 20 uur per week bij ons in dienst. 
Met de aanvulling van deze twee dames kon de rest van het team in uren worden ontzien en kwam 
er rust in de dagelijkse taakverdeling.  
 
Het aantal vrijwilligers is het jaar door stabiel gebleven. We merken toch dat de social media ons 
helpt met de invulling van deze vrijwillige vacatures. Een mooi team mensen die ons met veel inzet 
en liefde voor de dieren helpen. 
 
Ook hebben wij een nieuw verblijf erbij gekregen, het knaagdierenverblijf. Een van de buitenrennen 
aan de voorkant is omgebouwd tot een wind en waterdicht verblijf voor knaagdierenopvang. Een van 
onze handige vrijwilligers heeft het allemaal netjes afgetimmend en geverfd. Nu ziet het er pracht 
uit.  
 
Uiteindelijk hebben we bestuurlijk en organisatie-technisch een mooi stabiel jaar gehad met weinig 
wisselingen en mooie resulaten waar wij erg trots op zijn.  
 
 
 
 
Ina Cornielje 
 
Voorzitter 
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KENGETALLEN 

Zoals elk jaar zit er in het jaarverslag een overzicht betreffende de dieren. De gegevens t.b.v. de 

kengetallen komen uit het geautomatiseerd dierenprogramma DIPO. In dit programma registreren 

we zwerfdieren, afstandsdieren evenals pensiondieren. Dit betreft alle dieren die het asiel in en uit 

zijn gegaan. DIPO is door de Dierenbescherming als geautomatiseerd dierenprogramma aanbevolen. 

De kengetallen worden gepresenteerd middels grafieken. Net als voorgaande jaren zijn ook grafieken 

voor andere diersoorten als zijnde honden en katten toegevoegd.  

Gemeente Hollands Kroon Noord betreft het gebied: heel Wieringen en een deel van de 

Wieringermeer, boven de lijn Oom Keesweg en boven de lijn Westerterpweg, Nieuwsluizerweg met 

de woonkernen Anna Paulowna, Breezand, Wieringerwaard en Van Ewijcksluis.  

Voor de zwerfdieren zijn per diersoort 4 grafieken in de kengetallen opgenomen:  

diersoort aantal zwerfdieren totaal, diersoort aantal zwerfdieren retour eigenaar, diersoort aantal 

verzorgingsdagen en diersoort aantal verzorgingsdagen gemiddeld. 

Wat betreft de zwerfdieren zijn er de volgende diersoorten onderscheiden:                                                  

Hond, Kat, Konijn, Knaagdier. 

Ons Dierentehuis neemt ook afstandsdieren op. 

Voor de afstandsdieren zijn 3 grafieken in de kengetallen opgenomen.  

Dit betreft de grafieken: totaal aantal afstandsdieren, verzorgingsdagen afstandsdieren, 

verzorgingsdagen gemiddeld afstandsdieren. 

Het ministerie van EZ rapporteert jaarlijks het aantal opgevangen dieren in asielen. Deze 

rapportage vindt plaats middels het rapport “Staat van het dier” Op verzoek van gemeente 

Den Helder zijn de diergegevens uit DIPO verwerkt in de lay-out van voornoemde publicatie. 

Middels dit rapport zijn alle diergegevens per gemeente direct inzichtelijk. 

Na de grafieken ziet u achtereenvolgens: 

De staat van het dier Den Helder                                                                                                           

De staat van het dier Hollands Kroon Noord                                                                                                                

De staat van het dier Texel 

De staat van het dier hele werkgebied                   
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 De Staat van het Dier 2017 Den Helder            

                 

         

 Dier in totaal zwerf  afstand retour na in uit- geboren 

   %    plaatsing beslag wisseling   
                 

 alle dieren 321             

 hond 58 43 14 0 1 0 0 

 hond % 18,07 13,4 4,37 0 0,32 0 0 

 kat 199 145 47 3 2 0 2 

 kat % 62 45,18 14,65 0,94 0,63 0 0,63 

 konijn 57 27 29 1 0 0 0 

 konijn % 17,76 8,42 9,04 0,32 0 0 0 

 knaagdier 2 0 2 0 0 0 0 

 
knaagdier 
% 0,63 0 0,63 0 0 0 0 

 schildpad 5 5 0 0 0 0 0 

 
schildpad 
% 1,56 1,55 0 0 0 0 0 

         

         

 Dier uit totaal retour geplaatst dood euthanasie uit-   

   % eigenaar       wisseling  
                

 alle dieren 328            

 hond 63 38 21 0 2 2   

 hond % 19,21 11,59 6,41 0 0,6 0,6   

 kat 203 66 116 3 18 0   

 kat % 61,89 20,13 35,37 0,9 5,49 0   

 konijn 55 5 43 3 2 2   

 konijn % 16,77 1,53 13,11 0,9 0,6 0,6   

 knaagdier 2 0 2 0 0 0   

 
knaagdier 
% 0,6 0 0,6 0 0 0  

 schildpad 5 2 0 0 0 3   

 
schildpad 
% 1,52 0,6 0 0 0 0,9  
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De Staat van het Dier 2017 noordelijk deel gemeente Hollands Kroon     

 
                

 
        

 

Dier in totaal zwerf  afstand retour na in uit- geboren 

 
  %    plaatsing beslag wisseling   

 
                

 
alle dieren 96             

 
hond 10 5 5 0 0 0 0 

 
hond % 10,42 5,21 5,21 0 0 0 0 

 
kat 70 57 13 0 0 0 0 

 
kat % 72,92 59,37 13,55 0 0 0 0 

 
konijn 6 3 1 0 0 2 0 

 
konijn % 6,25 31,25 1,05 0 0 2,09 0 

 
knaagdier 9 0 0 0 0 9 0 

 

knaagdier 
% 9,38 0 0 0 0 9,38 0 

 
schildpad 0 0 0 0 0 0 0 

 

schildpad 
% 0 0 0 0 0 0 0 

 
        

 

Dier uit totaal retour geplaatst dood euthanasie uit-   

 
  % eigenaar       wisseling  

 
               

 
alle dieren 101            

 
hond 8 4 2 0 2 0   

 
hond % 7,92 3,96 1,98 0 1,98 0   

 
kat 74 13 58 0 3 0   

 
kat % 73,27 12,88 57,43 0 2,97 0   

 
konijn 13 2 11 0 0 0   

 
konijn % 12,88 1,98 10,9 0 0 0  

 
knaagdier 6 0 6 0 0 0   

 

knaagdier 
% 5,94 0 5,94 0 0 0  

 
schildpad 0 0 0 0 0 0   

 

schildpad 
% 0 0 0 0 0 0  
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De Staat van het Dier 2017 Texel           

 
                

 
        

 

Dier in totaal zwerf  afstand retour na in uit- geboren 

 
  %    plaatsing beslag wisseling   

 
                

 
alle dieren 20             

 
hond 3 0 3 0 0 0 0 

 
hond % 15 0 15 0 0 0 0 

 
kat 17 11 6 0 0 0 0 

 
kat % 85 55 30 0 0 0 0 

 
konijn 0 0 0 0 0 0 0 

 
konijn % 0 0 0 0 0 0 0 

 
knaagdier 0 0 0 0 0 0 0 

 

knaagdier 
% 0 0 0 0 0 0 0 

 
schildpad 0 0 0 0 0 0 0 

 

schildpad 
% 0 0 0 0 0 0 0 

 
        

 

        

 

Dier uit totaal retour geplaatst dood euthanasie uit-   

 
  % eigenaar       wisseling  

 
               

 
alle dieren 14            

 
hond 3 0 3 0 0 0   

 
hond % 21,43 0 21,43 0 0 0  

 
kat 11 0 11 0 0 0   

 
kat % 78,58 0 78,58 0 0 0   

 
konijn 0 0 0 0 0 0   

 
konijn % 0 0 0 0 0 0  

 
knaagdier 0 0 0 0 0 0   

 

knaagdier 
% 0 0 0 0 0 0  

 
schildpad 0 0 0 0 0 0   

 

schildpad 
% 0 0 0 0 0 0  
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De Staat van het Dier 2017 gehele werkgebied,  

opgemaakt conform publicatie Min. Van EZ   

                

        

Dier in totaal zwerf  afstand retour na in uit- geboren 

  %    plaatsing beslag wisseling   
                

alle dieren 458             

hond 75 48 25 0 1 1 0 

hond % 16,38 10,48 5,46 0 0,22 0,22 0 

kat 296 213 76 3 2 0 2 

kat % 64,63 46,51 16,6 0,66 0,44 0 0,44 

konijn 70 30 30 4 0 6 0 

konijn % 15,29 6,55 6,55 0,88 0 1,31 0 

knaagdier 11 0 2 0 0 9 0 

knaagdier 
% 2,41 0 0,44 0 0 1,97 0 

schildpad 5 5 0 0 0 0 0 

schildpad 
% 1,09 1,09 0 0 0 0 0 

         

        

Dier uit totaal retour geplaatst dood euthanasie uit- opvang 

  % eigenaar       wisseling 24 uur 
              inbeslagn. 

alle dieren 466             

hond 80 42 31 0 3 2 2 

hond % 17,17 9,02 6,66 0 0,65 0,43 0,43 

kat 298 80 194 0 21 0 3 

kat % 63,95 17,17 41,63 0 4,51 0 0,65 

konijn 75 7 61 3 2 2 0 

konijn % 16,1 1,51 13,09 0,65 0,43 0 0 

knaagdier 8 0 8 0 0 0 0 

knaagdier 
% 1,72 0 1,72 0 0 0 0 

schildpad 5 2 0 0 0 3 0 

schildpad 
% 1,07 0,42 0 0 0 0,64 0 
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Waar mensen en dieren samenleven… 

Het klinkt eenvoudig: zwerf- en afstandsdieren opvangen, verzorgen en herplaatsen. Met huisdieren 

heb je ook met mensen te maken, en kunnen emoties en financiën een grote rol spelen. In wet- en 

regelgeving wordt gesproken over opvang van dieren zonder eigenaar aangetroffen, zwerfdieren dus. 

Zou het asiel zich daartoe beperken en geen mogelijkheid voor afstand bieden zal er een toename 

van zwerfdieren zijn, met alle negatieve gevolgen voor dierenwelzijn en gezondheidrisico’s van dien. 

Gemeentelijke vergoedingen zijn vaak gebaseerd op standaarden, de praktijk ligt ingewikkelder. Een 

tweetal voorbeelden:  

ANNEKE 
 

Voor en…  na de operatie 
 
Cyperse poes Anneke kwam in een dun bewoond gebied aanlopen bij de vinder in Slootdorp, 
gemeente Hollands Kroon. Een heel aanhankelijk katje. Met een dik buikje, zou ze zwanger zijn?? 
Controle van de chip leverde helaas geen informatie op, poes was niet gechipt. Vanzelfsprekend 
werd ze gedeeld bij Amivedi en op Facebook maar een eigenaar heeft zich nooit gemeld. Wonderlijk 
gezien haar gezellige en aanhankelijke karakter.  
 
Bij binnenkomst was het al opgevallen, Anneke belastte niet haar voorpootje?! Er is gelijk gestart met 
pijnstilling. Na eerst een aantal dagen gewacht te hebben of er een eigenaar zich zou melden en poes 
zich een beetje kon settelen in het asiel werd bij de dierenarts een röntgenfoto gemaakt. Helaas 
geen goede uitslag, het bleek een oude breuk te zijn, geen kans op herstel, ook niet met een operatie 
en duidelijk pijnlijk. Er bleven 2 opties over, óf levenslang pijnstilling óf een voorpootamputatie.  
 
De argumenten om haar voorpootje te amputeren wogen zwaarder: Anneke gebruikte dat pootje 
niet, het zat eigenlijk alleen maar in de weg en levenslang pijnstilling heeft verschillende nadelen, 
met name intolerantie tegen de medicatie en maagklachten. Helaas moest de operatie uitgesteld 
worden, Anneke bleek een longontsteking te hebben. Dat werd een kuurtje antibiotica en na de kuur 
een röntgenfoto van de borstholte om te zien of de ontsteking echt weg was. Een paar weken en veel 
goede zorgen later, groen licht, de operatie kon doorgaan. Het ging volgens het boekje en voor 
herstel/revalidatie mocht ze naar een gezellig gastgezin. Wonderlijk hoe handig katten zijn en hoe 
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snel ze zich kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie. Alsof er niets was gebeurd was Anneke een 
paar dagen later al weer aardig op de been, pardon op de poot. Zichtbaar genietend van alle 
aandacht en al gereserveerd voor een nieuw baasje was het wachten tot de hechtingen verwijderd 
konden worden en ze definitief naar een nieuw thuis mocht. Drie weken later was het zover, dag 
Anneke, veel geluk in je nieuwe leven! 
 
Alles bij elkaar een behoorlijk kostenplaatje maar gezien de positieve levenskansen zeker geen reden 
voor euthanasie. De plaatsingsbijdrage van 80 euro staat in geen verhouding met de gemaakte 
kosten, dat is waarom een reële vergoeding geen luxe maar noodzaak is.   
 

MADDOX 

 
 
Maddox kwam als angstig hondje in het asiel, nog maar 8 maanden ‘oud’ en toch al een rugzakje. Zijn 
leven begon in Roemenië, een land waar dierenwelzijn nog niet zo’n hoge standaard heeft als hier in 
Nederland (hoewel er in ons land ook nog wel het een en ander te winnen valt maar dat terzijde).  
 
Gevonden als pup van een maand of 3, achtergrond niet bekend. Met een niet zo goed verlopen 
socialisatieperiode en mogelijk minder goede ervaringen met mensen, door een organisatie naar 
Nederland gehaald en geplaatst in een gezin met kinderen. Daar bleek hij toch niet de droomhond te 
zijn waar men op gerekend had. Onbekende mensen vond hij eng en alles wat hem naderde binnen 
een afstand van 2 meter deed hem op de vlucht slaan, begeleid door stevig blaffen. In een 
onbewaakt ogenblik had Maddox een broodje uit een kinderhandje gegrist en dat was de bekende 
druppel. Niet langer welkom kwam hij in het asiel, de organisatie kon geen hulp bieden. Het was 
duidelijk, werk aan de winkel.  
 
Stapje voor stapje vertrouwen winnen en wandelen buiten het asiel was het streven maar hoe houd 
je het veilig? Een beetje handige hond, en zeker een hond in paniek, kan ontsnappen uit een 
halsband en gewoon tuigje, iets waar je niet aan moet denken. Met angst in je lijf keurig terugkomen 
als je geroepen wordt terwijl je alles om je heen eng vindt is niet waarschijnlijk, bovendien ook dat 
moet eerst geleerd worden.  

Via Stichting Paws from Russia een speciaal veiligheidstuig bestelt:    
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De eerste keer omdoen was natuurlijk heel erg spannend, in combinatie met veel voertjes en 
positieve aanmoediging lukte het en hij ontdekte al vrij snel de voordelen zoals lekker buiten 
wandelen. Met dierverzorger Marjan mocht hij zelfs een keertje mee naar het bos, helemaal leuk. 
Alles bij elkaar zag je zijn zelfvertrouwen groeien en kwam hij beter in zijn vel te zitten. Maddox heeft 
er even op moeten wachten tot het zover was; hij mocht nieuwe baasjes ontmoeten en is geplaatst 
bij aardige mensen waar hij zich verder kan ontwikkelen en… het gaat goed met hem!  

Het tuigje? Dat hangt in de wacht voor de volgende hond die het nodig heeft want er zijn meer dan 

genoeg honden die onze hulp hard nodig hebben, op weg naar een gelukkig hondenleven. 

N.B. de volgende hond is al weer een poosje in huis: Bo een kruising windhond uit Dubai! Eigenlijk 

kunnen we zo ongeveer hetzelfde verhaal over hem vertellen behalve dat Bo zijn perfect match nog 

niet heeft gevonden en meer angst vertoond naar mensen die hij niet kent.  

Voor alle duidelijkheid: we zijn op zich niet tegen honden uit het buitenland, we zijn wél voor eerlijke 

informatie en het bieden van een goede nazorg om dit soort verhalen te voorkomen…  

Algemene informatie 

 
In Nederland leven gemiddeld zo’n anderhalf miljoen honden, de meesten gelukkig goed verzorgd en 

veilig bij hun baasje thuis. Soms is herplaatsing noodzakelijk, hetzij door persoonlijke 

omstandigheden of door het gedrag van de hond. Natuurlijk zijn er leuke, lieve honden in de 

Nederlandse asielen te vinden, maar we kunnen er ook niet omheen dat het aanbod van de wat 

moeilijkere honden relatief groot is. Tel daarbij op de problematiek rondom de powerbreeds, of zoals 

in de media vaak omschreven ‘vechthonden’, iets waar elk asiel mee te maken heeft. Hoe goed we 

ook ons best doen, deze honden blijven gemiddeld langer in het asiel, wachtend op een nieuw 

baasje. Het is duidelijk, veel mensen baseren hun keus voor een hond in huis meer op emotie, het 

uiterlijk van het dier en de mate van ‘zielig zijn’ dan op rationele overwegingen. Dat kán heel goed 

uitpakken, of het recept voor ellende zijn. Het is verstandiger om van tevoren te bedenken welke 

type hond bij jou als mens en bij jouw levenswijze past. Achteraf concluderen dat het misschien niet 

zo slim was om zonder voorkennis een powerbreed in huis te nemen of een Mechelse herder, 

hunkerend naar veel beweging en mentale bezigheden terwijl jezelf liever met een goed boek op de 

bank zit, levert voor alle partijen veel verdriet op. Opvoeding en begeleiding vraagt tijdsinvestering. 

Lukt dat niet, is de hond een maand of tien, dan zijn de problemen duidelijk zichtbaar en wordt er 

afstand van gedaan, hetzij naar het asiel of via Marktplaats met alle gevolgen van dien.   

In het asiel wordt veel tijd en aandacht besteedt aan het verzamelen van informatie over het gedrag 

en karakter van de hond. Denk aan informatie van de eigenaar bij afstand, de ervaringen van de 

vaste medewerkers, en de asiel-gedragstest. Niet alleen een gemiddeld langer verblijf, ook de kennis 

en kunde  van onze medewerkers wordt veelvuldig op de proef gesteld naarmate het aanbod van de 

wat moeilijkere honden toeneemt. Bijscholing is geen luxe maar noodzaak. Voor dierenopvang wordt 

vaak verwezen naar de vijf vrijheden bewerkt naar Brambell (ontstaan uit de veehouderij). Hierin 

wordt niet alleen gesproken over vrij van honger en dorst, maar ook het kunnen uitvoeren van 

natuurlijk gedrag.  
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De vijf vrijheden (Britse Farm Animal Welfare Council):  

 Vrij van dorst, honger en ondervoeding 

 Vrij van fysiek en thermaal ongerief 

 Vrij van pijn, verwonding en ziektes 

 Vrij van angst en chronisch stress 

 Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen 

N.B. In toenemende mate is er aandacht voor de 5e vrijheid: de vrijheid om natuurlijk gedrag te 

vertonen.  

 

MISSIE & VISIE STICHTING DIERENTEHUIS ’T SCHUTHOK DEN HELDER E.O.  

“STATUTEN ARTIKEL 2:  

De Stichting heeft ten doel het opnemen, in bewaring nemen en plaatsen van dieren en al 
hetgeen daarmede in verband staat of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin.”  
 
MISSIE 

Dierentehuis ’t Schuthok biedt het asiel een goede deskundige opvang aan huisdieren die  hulp hard 

nodig hebben. Hetzij als zwerfdier, hetzij als afstandsdier maar ook noodopvang met behulp van 

pension behoort tot de mogelijkheden. Voor dieren welke niet direct in de expertise- dan wel 

opvangmogelijkheden vallen - wordt een goede doorplaatsing gezocht. Hiervoor wordt 

samengewerkt met dierenwelzijnsorganisaties in brede zin. Het uitgangspunt van de werkzaamheden 

is dierenwelzijn met oog voor de intrinsieke waarde van ieder dier. Daarbij zijn respect voor mens en 

dier belangrijke pijlers in het beleid. Individuele zorg met oog voor het grotere geheel, hetgeen ook 

terugkomt in onze visie.  

VISIE   

Het waarborgen van het welzijn van de dieren die aan onze zorg zijn toevertrouwd maar ook het 

vergroten van dierenwelzijn in de samenleving is de basis van onze werkzaamheden. Opvang, 

verzorging en herplaatsing zijn kerntaken waarbij het belang van voldoende kennis (opleiding) en 

implementatie van nieuwe inzichten van groot belang is. Het welzijn van dieren kent immers vele 

aspecten. Voldoende kennis voor een juiste verzorging is helaas niet bij alle diereigenaren bekend 

waarmee goede voorlichting zowel bij aanschaf als bij de verzorging onderdeel uitmaakt van de 

werkzaamheden. In persoonlijk contact, telefonisch of via mailcontact, maar ook door middel van 

voorlichtingsdagen in het asiel of op locatie bijvoorbeeld bij scholen.  

Het grote geheel wordt niet uit het oog verloren. Naast dierenzorg is er ook zorg voor mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt, re-integratie en stages in diverse vormen en op verschillend niveau. 

Dierentehuis  ’t Schuthok biedt ook mogelijkheden voor alternatieve straf via Justitie. De begeleiding 

en het toewerken naar een positieve levenshouding kost (veel) tijd en inzet. Het is een bewuste keus 
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om hiervoor inzet te tonen, zij het in gedoseerde mate daar opvang, verzorging en herplaatsing van 

dieren onze doelstelling is en de inzet van beheer en medewerkers niet zonder grenzen 

Bestuur 
Als professionele organisatie is een deskundig, positief bestuur onontbeerlijk voor visie naar de 

toekomst en stabiliteit in het heden. Vanzelfsprekend borg staande voor dierenwelzijn. Het is niet 

altijd eenvoudig om capabele mensen te vinden die zich in de hun beschikbare tijd en mogelijkheden 

willen inzetten als bestuurder. Na jaren van inzet heeft Iwan Schuurman in het voorjaar van 2017 de 

penningmeesterstaken overgedragen aan Peter Laan. En in de 2e helft van 2017 is Rachelle Bouman 

als algemeen bestuur erbij gekomen, in goed overleg op open wijze om te zien of bestuurswerk in 

haar leven past. Om voornoemde reden nog geen inschrijving in de Kamer van Koophandel. 

Vanzelfsprekend hopen we dat binnenkort te bestendigen. Uitbreiding van bestuursleden blijft een 

punt van aandacht, welke in 2018 de nodige aandacht zal vragen.  

Ten behoeve van ANBI-publicatie: voor het bestuur geldt een gezamenlijke bevoegdheid (samen 

met de andere bestuurders). De functie is op vrijwillige basis waar geen financiële beloning 

tegenover staat.  

RSIN: 004153947 

 

Op 31 december 2017 waren de volgende personen bestuurlijk actief: 

Naam Functie 

Ina Cornielje  Voorzitter 

Gina Jansen Secretaris 

Peter Laan Penningmeester 

Rachelle Bouman Algemeen bestuurslid 
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Personeel 

 
Overzicht van personeel in loondienst op 31 december 2017 

Naam Functie Aantal uren 

Mw. B. Engels Bedrijfsleider 32 

Mw. P. van der Ploeg Ass. Bedrijfsleider 20 

Mw. M. Grooff Dierverzorger 30 

Mw. M. Wognum Ass. Dierverzorger 20 

Mw. Y. Heeregrave Ass. Dierverzorger 20 

Mw. Y. Luiting Dierverzorger 20 

   

Totaal: 142 

 

In voorgaande jaren werd duidelijk dat de belasting van de medewerkers te groot was. Er is een 

groot aantal jaren met minimale personele bezetting gewerkt. Echter bij ziekte was het rooster met 

moeite sluitend te krijgen, en ook vakantie- en studiedagen opnemen was problematisch. Een 

onwenselijke situatie. Immers, de medewerkers dragen de verantwoordelijkheid voor een juiste 

uitvoering van taken. Bij ondersteunende en uitvoerende taken wordt gebruik gemaakt van de inzet 

van vrijwilligers.    

Alles in overweging nemende was duidelijk dat er iets moest veranderen. Naast de functies van 

bedrijfsleider, ass. bedrijfsleider en dierverzorger en ass. dierverzorger is ruimte beschikbaar gesteld 

voor een dierverzorger en ass. dierverzorger, beide functies voor 20 uur per week. De vacatures zijn 

ingevuld met de personen Yvonne Heeregrave en Yvette Luiting.     

Ten behoeve van ANBI-publicatie: voor personeel in loondienst wordt de CAO Dierenasielen 2003-

2005 gevolgd. Op basis van leeftijd en ontwikkeling zijn er beperkte doorgroeimogelijkheden.   
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De mensen 
Zonder de inzet van vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om het asiel draaiende te houden! Op vele 

manieren zetten mensen zich in voor de dieren. Natuurlijk eerst en vooral bij de 

schoonmaakwerkzaamheden van de dierverblijven, een dagelijkse routine. Maar er is meer te doen:  

 Vrijwilligers zetten zich in voor een goede nacontrole na plaatsing 

 ‘Klusvrijwilligers’, onmisbaar voor (kleine) technische projecten en groenonderhoud 

 Wandelvrijwiligers, vaak in combinatie met de schoonmaakwerkzaamheden maar soms ook 

als bijzondere activiteit: lekker naar buiten met een asielhond. Zeker als een asielverblijf wat 

langer duurt is het belangrijk dat de hond regelmatig buiten het asiel komt. Tegelijkertijd 

wordt hiermee nuttige informatie verkregen over het gedrag en de sociale vaardigheden 

 ‘Aaivrijwilligers’, in de kattenkamers specifieke aandacht besteden aan de dieren om zo met 

rust en aandacht het sociale gedrag onderhouden en zo mogelijk te laten toenemen 

 Het bijhouden van de websites www.schuthok.nl en www.ikzoekbaas.nl. Voor het vinden van 

een juiste match is een prettig leesbare, informatieve tekst heel belangrijk 

 Gastopvang! Vrijwilligers die letterlijk hun huis openstellen voor tijdelijke opvang van 

bijvoorbeeld een moederpoes met kittens, kittens zonder moederpoes maar ook zijn er 

mensen die tijdelijk de zorg op zich willen nemen voor moederloze kittens die nog zo jong 

zijn dat ze om de paar uur een flesje nodig hebben. Klinkt heel schattig, en dat is het ook, 

maar het is ook ontzettend intensief want ’s nachts gaat het flesschema gewoon door.  

En dan is er nog de specifieke opvang van verwilderde kittens, buiten geboren katjes die een 

inhaalcursus socialisatie met mensen nodig hebben om te kunnen functioneren als gewoon 

huiskatje. Hiermee wordt een leven op straat voorkomen. Mits jong genoeg is de 

slagingskans voor socialisatie zeer hoog.  

Ook is er soms opvang nodig voor revalidatie bijvoorbeeld bij een kat met gebroken bekken 

of andere verwondingen. Hoewel katten vaker in aanmerking komen voor gastopvang, komt 

het een enkele keer voor dat een hond tijdelijke opvang buiten het asiel nodig heeft.  

In bijzondere situaties is ook een gastgezin beschikbaar voor het flessen van moederloze 

jonge konijntjes. Voor alle vormen van gastopvang geldt dat het moment van afscheid 

moeilijk kan zijn, maar dat de voldoening groot is als de positieve berichten van de nieuwe 

baasjes binnenkomen.  

Er is een grote verscheidenheid in vrijwilligers. Er zijn mensen die tijdelijk actief zijn om een periode 

te overbruggen naar werk of studie. Andere mensen zetten zich in naast hun baan en gezinsleven, 

vaak voor langere duur. Een aantal mensen heeft een rugzakje, mensen voor wie het leven niet altijd 

eenvoudig is en voor wie sociale contacten niet vanzelfsprekend zijn. Weer anderen hebben een 

afstand tot de banenmarkt, voor hen is een normaal werkritme een belangrijke stap voorwaarts. Het 

dragen van verantwoordelijkheid gaat in kleine stapjes, afgestemd op de persoon en de situatie. In 

principe is iedereen welkom. Er zijn mensen met lichamelijke beperkingen, ook dan wordt per 

persoon gekeken naar de mogelijkheden. Weer anderen hebben behoefte aan de duidelijk 

afgebakende taak, hetgeen aangepaste begeleiding vraagt. Sommige mensen zijn multi-inzetbaar: 

actief bij de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden, in de verzorging van de dieren, als gastopvang 

maar ook bereidt tot het hanteren van de verfkwast! 

http://www.schuthok.nl/
http://www.ikzoekbaas.nl/
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Ieder jaar is de zomerperiode een uitdaging. Voor heel veel mensen tijd voor vakantie, ook voor een 

deel van de vrijwilligers. Er zijn geen stagiares in verband met de schoolvakantie, en in het asiel zijn 

veel dieren te verzorgen. Dankzij de inzet van medewerkers en de vrijwilligers die beschikbaar waren 

is het ook het afgelopen jaar weer gelukt om ruim voldoende zorg te waarborgen aan alle dieren.  

Zoals bekend is het werkgebied van Dierentehuis ’t Schuthok sinds 1 januari 2014 uitgebreid met het 

noordelijk deel van gemeente Hollands Kroon. Een aantal vrijwilligers woonachtig in gemeente 

Hollands Kroon zet zich actief in als vrijwilliger. Meer mensen zijn vanzelfsprekend van harte welkom.  

Vrijwilligers 
Op 31 december 2017  waren de volgende personen als vrijwilliger actief in de uitvoering: 

 Naam en Voorletters M/V Geboortedatum Functie 
 

1 Beneker, Behnaz v 26-12-1962 katten aaien 
 

2 Biegstaaten-Kunst, 
Alie 

v 03-09-1949 katten aaien 
 

3 Bouma, Erik Jan m 11-05-1987 algemeen vrijwilliger (honden) 
 

4 Bruinzeel, Marjolein v 29-07-1983 algemeen vrijwilliger (honden) 
 

5 Bullman, Damon m 18-05-1959 klusvrijwilliger 
 

6 Commandeur, Astrid v 20-04-1970 vrijwiiliger Wieringen 
 

7 Commandeur-
Wolting, Ingrid 

v 20-05-1967 vrijwilliger Wieringen 
 

8 Craane, Aad m 20-03-1952 algemeen vrijwilliger (honden) 
 

9 Doldersum, Iris v 16-12-1987 Algemeen vrijwilliger (katten) 
 

10 Domeijer, Denise v 08-08-1987 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

11 Dijkstra, Boukje v 05-03-1947 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

12 Ee van, Klazien v 31-10-1945 algemeen vrijwilliger (katten) 
/nazorg  

13 Engels, Peter m 30-04-1960 klusvrijwilliger 
 

14 Evenhuis, Martina v 29-05-1955 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

15 Gelder de, Geertje  v 11-10-1977 katten aaien 
 

16 Grooff, Hans m 09-11-1967 algemeen vrijwilliger 
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17 Haan de, Rene m 18-07-1963 algemeen vrijwilliger (honden) 
 

18 Heikamp, Jessica v 07-05-1996 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

19 Heijster van, Evelien v 09-07-1987 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

20 Hemelaar – van Aken, 
Marga 

v 05-04-1958 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

21 Jalimsingh, Saheeda v 20-03-1973 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

22 Klouwen, Jeroen m 30-07-1979 algemeen vrijwilliger (honden) 
 

23 Kol, Susanne v 13-10-1993 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

24 Kreté, Richard m 02-03-1965 algemeen vrijwilliger (honden) 
 

25 Laan, Anke  v 28-04-1964 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

26 Meiracker van den, 
Anouk 

v 07-05-1988 algemeen vrijwilliger (katten)/ 
socialisatie verwilderde katten 

27 Most v.der  – Kooger, 
Corina 

v 03-05-1960 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

28 Noppeney, Peter m 23-07-1946 klus vrijwilliger 
 

29 Ormel, Bets v 21-01-1944 katten aaien 
 

30 Ploeg van der, Petty v 30-12-1965 gastgezin 
 

31 Ploeg van der, Gert-
Jan 

m 31-08-1965 algemeen vrijwilliger (honden) 
 

32 Retera, Monique v 24-06-1969 algemeen vrijwilliger (honden) 
 

33 Scheurwater, Claudia v 05-05-1989 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

34 Scholts, Erica  v 28-11-1970 katten aaien 
 

35 Schoonhoven, Lydia  v 12-01-1981 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

36 Sepp, Grietje v 18-11-1955 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

37 Sterkman, Tineke v 05-11-1959 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

38 Smaling, Linda v 26-05-1963 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

39 Soelen van, Ria  v 06-08-1958 gastgezin/nazorg/chipregistratie 
 

40 Soelen van, Sjaak m 20-12-1953 algemeen vrijwilliger (honden) 
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41 Spigt, Maran v 22-03-1989 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

42 Tatenhove van, 
Marion 

v 22-11-1966 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

43 Tijdeman, Marit v 08-10-2000 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

44 Vermeij, Petra v 05-07-1980 algemeen vrijwilliger (katten/ 
konijnen) 

45 Versteeg – Visser, 
Miranda 

v 17-12-1966 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

46 Vlasblom, Yvonne v 10-07-1959 algemeen vrijwilliger (katten) 
 

47 Zon van – Boondt, 
Elly 

v 10-03-1947 dogwalker 
 

48 Zon van, Arthur m 27-01-1946 dogwalker 
 

 

Bestuursvergaderingen 
In 2017 is het dagelijks bestuur 10 maal bijeen gekomen. Het algemeen bestuur vergadert in een 

tweemaandelijks schema. Diverse onderwerpen worden besproken. Onderstaand een impressie: 

 Dierenwelzijn, aanwezige asieldieren 

 Opname- en plaatsingsmogelijkheden, capaciteit honden, katten en konijnen 

 Samenwerking met ketenpartners 

 Asielopvang gemeente Texel 

 Personeelszaken 

 Inzet van vrijwilligers 

 Kostenbeheersende maatregelen  

 Ontwikkelingen nieuw Keurmerk, Besluit Houders van Dieren, nieuwe wet privacyregels 

 Staat van onderhoud gebouw en technische infrastructuur, planning voor de komende jaren, 

onderhoudsplan, (on)mogelijkheden van financiëring 

 Gemeentelijke contacten met Den Helder en gemeente Hollands Kroon 

 Fondsenwerving, werving van donateurs 

 Pensionmogelijkheden honden, katten en konijnen 
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Opleidingen 
 De bedrijfsleider, de ass. bedrijfsleider en dierverzorger hebben de herhalingscursus BHV 

gevolgd. De overige 3 medewerkers hebben de 2-daagse BHV training gevolgd waarmee op 

alle dagen een personeelslid aanwezig is met BHV certificering 

 De bedrijfsleider heeft samen met een medewerker de lesdag EHBO Katten bij de Katten 

Academie gevolgd. Tevens is ook de Praktijkdag Kattengedrag gevolgd met onderwerpen als 

onzindelijkheid, sproeien en stress, veelvoorkomende redenen voor afstand van katten   

 Een medewerker heeft samen met een vrijwilliger welke tevens opvanggezin voor 

verwilderde kittens is, deel I Kattengedrag bij de Katten Academie gevolgd en hiermee een 

breder inzicht in het ‘lezen’ van katten verkregen 

 Een medewerker heeft samen met een actieve vrijwilliger het seminar Neurologie bij Honden 

van Dr. Paul Mandigers bij Gaus Academie in Lelystad gevolgd 

 Dezelfde vrijwilliger heeft de FelCan Hondendag bijgewoond, waar kennisoverdracht van 

wetenschap naar praktijk centraal staat 

 Een aantal vrijwilligers hebben met goed resultaat de cursus EHBO voor Dieren gevolgd, 

georganiseerd door DWO, zodat meer kennis en kunde verkregen is 

 

Andere activiteiten 
 In februari was ’t Schuthok met een stand aanwezig bij Lady’s Movie Night bioscoop Utopolis 

in Den Helder. Doel: vergroten naamsbekenheid, voorlichting en werving van donateurs  

 Op zondag 12 maart werd in samenwerking met De Helderse Vallei actief een 

hondenwandeling georganiseerd in Mariëndal. Behalve een stand waren er ook 2  

medewerkers met ieder een asielhond aanwezig. Er werd door een 30-tal eigenaren met 

hond meegewandeld. Bij de stand was een klein behendigheidsparcoursje opgesteld:  

    
 

  In maart en april werd 3x een groep kinderen van basisschool Villa Kakelbont ontvangen in 

het dierenasiel. Behalve een informatie rondleiding was er ook een ontmoeting met een 

kindvriendelijke hond mogelijk, uiteraard voorzien van tekst en uitleg. Vanwege de 

taalbarrière een uitdaging 

 Zowel op 20 mei als op 11 november 2017 is de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening 

van Stichting DierenLot bijgewoond door een medewerker en een bestuurslid. Behalve dat 
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de dierentransportambulance wordt nagekeken en voorzien van zomer- dan wel 

winterbanden is er de mogelijkheid om verschillende lezingen bij te wonen en te netwerken 

 Op 6 mei werd actief deelgenomen aan een workshop speuren in Schoorl met 2 asielhonden 

te weten Miks (geplaatst) en Sammy (nog steeds op zoek naar een baasje) 

 Een dag later nl. 7 mei was ’t Schuthok aanwezig tijdens de konijnenmiddag georganiseerd 

door De Helderse Vallei, een middag gericht op voorlichting over verzorging, adoptie en 

matching van konijnen 

 In juni nam ’t Schuthok deel aan de Boerenlandfair in Westerland met een informatieve 

stand. Behalve voorlichting en de mogelijkheid om de asieldieren onder de aandacht te 

brengen is meer bekendheid in het werkgebied van gemeente Hollands Kroon een 

doelstelling 

 Tijdens Sail in juli was Dierentehuis ’t Schuthok aanwezig, de kraam werd gedeeld met 

Dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon. Er werden veel positieve contacten gelegd 

en een aantal mensen hebben een donatie gedaan in de collectebus. Het was een mooie 

ervaring om op deze manier deel uit te maken van dit bijzondere evenement  

 Op zondag 1 oktober 2017 werd een Open Dag in ’t Schuthok gehouden, een mooie 

gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen. Er was speciale aandacht voor 

verrijking, zowel voor honden, katten als konijnen/knaagdieren en er werd succesvol een 

loterij gehouden met dank aan alle middenstanders die een donatie hebben gedaan! 

 Dierendag 4 oktober waren 2 medewerkers met een stand aanwezig bij De Helderse Vallei 

 In de avonduren werd een rondleiding in het asiel verzorgd voor de afdeling Rotary Den 

Helder – Julianadorp  

 Op 19 oktober waren een tweetal medewerkers op uitnodiging aanwezig bij een 

vrijwilligersbijeenkomst van Dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon om uitleg te 

geven over protocol, procedures en de werkzaamheden in ’t Schuthok.  

 

Vrijwilligers activiteiten 
In april en mei 2017 de cursus EHBO voor Dieren gegeven, bedoeld voor vrijwilligers van de drie 

DierenWelzijnsOrganisaties (DWO) te weten het vogelasiel De Paddestoel,  Dierenambulance Den 

Helder – Hollands Kroon en Dierentehuis ’t Schuthok. De cursuslocatie was MFC Den 

Helder/Julianadorp. Een aantal vrijwilligers nam deel aan de lesdagen en heeft het examen met goed 

resultaat afgesloten. Een meer dan zinvol initiatief dat ook in 2018 plaats zal vinden.  

 

Naar goede gewoonte werd aan het einde van de drukke zomerperiode een gezellige BBQ 

georganiseerd voor alle vrijwilligers, medewerkers en bestuur, hetgeen een mooie gelegenheid is om 

iedereen op een ontspannen manier te ontmoeten en de onderlinge band te versterken.   

In de tijd van Sinterklaas was ook dit jaar duidelijk dat de goedheiligman en zijn medewerkers de 

vrijiwlligers van ’t Schuthok niet zijn vergeten, er lag voor iedereen een leuke en smakelijke attentie 

klaar.     
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Een andere goede traditie is het jaar in december feestelijk af te sluiten met iedereen die actief 

betrokken is bij dierenasiel. Dit jaar werd gekozen voor een prima verzorgd buffet op een bijzondere 

locatie: Fort Westoever.  

Samenwerking  

Gemeenten en anderen 
De samenwerking met de gemeenten Texel, Hollands Kroon en Den Helder verloopt open en 

constructief.  

Dierentehuis ’t Schuthok is als deelnemende organisatie vertegenwoordigd in het DWO*, 

gesprekspartner voor de gemeente voor onderwerpen met een gemeenschappelijk belang.  

 

*De drie dierenwelzijnsorganisaties vertegenwoordigd in DWO zijn Vogelasiel De Paddenstoel, 
Dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon en Dierentehuis ’t Schuthok.    

 

Vanuit de koepelorganisatie DWO is tweemaal per jaar overleg met De Helderse Vallei. Open Dagen 

en evenementen worden in goed overleg gepland.  

Gemeente Hollands Kroon is verdeeld in een noordelijk deel dat bediend wordt door Dierentehuis ’t 

Schuthok; het zuidelijk deel wordt bediend door DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands 

Kroon. Tweemaal per jaar vindt overleg plaats met gemeente Hollands Kroon waarbij ook de 

Dierenambulance Den Helder-Hollands Kroon aanwezig is daar zij verantwoordelijk zijn voor 

diervervoer. Het gebied van Hollands Kroon omvat het Dijkgatbos en het Robbenoordbos, bekende 

plaatsen waar dieren zwervend aangetroffen kunnen worden. Niet alleen katten en konijnen, ook 

bijvoorbeeld kippen en hanen. Voor de opvang van vogels zijnde huisdieren wordt gebruik gemaakt 

van Vogelasiel De Paddenstoel hoewel deze in principe de opvang van in het wild levende dieren 

verzorgd. Met de intentieverklaring waarin de doelstelling is vastgelegd van een samengaan van De 

Paddenstoel en De Helderse Vallei, een proces dat in 2018 verder vorm moet krijgen, is het 

onduidelijk hoe het een en ander in de toekomst geregeld zal worden. De opvang van hanen is bij het 

vogelasiel beperkt mogelijk, hiervoor is een oplossing gevonden in het werkgebied Hollands Kroon bij 

vrijwillgers van ‘t Schuthok. Op deze locatie worden de dieren gedurende de wettelijke 

bewaartermijn van 14 dagen opgevangen. Mocht zich geen eigenaar hebben gemeld gedurende 

genoemde periode gaan de hanen naar Stichting Akka’s Ganzenparadijs in Dalen waar ze een 

dierwaardig leven mogen leiden. Helaas zijn de kosten aanzienlijk nl. 25 euro per haan plus 

vervoerskosten. In geval van kippen biedt de opvanglocatie veelal permanente huisvesting.    

In 2017 zijn 26 hanen/kippen opgevangen:  

18 hanen waarvan 1 haan retour eigenaar is gegaan en 1 haan is overleden  

8 kippen 
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Evenals voorgaande jaren biedt vogelasiel de Paddenstoel een praktische bijdrage aan goede opvang 

voor zorgbehoevende zwerfschildpadden. Er wordt actief naar een eigenaar gezocht door 

aanmelding bij Amivedi en delen van de informatie op de facebookpagina van ’t Schuthok.  Indien 

niemand zich meldt als rechtmatige eigenaar is na de wettelijke bewaartermijn van 14 dagen goede 

vervolgopvang gevonden bij Stichting Schildpadden Centrum Nederland in Alphen aan den Rijn. De 

relatief hoge kosten van deze  permanente deskundige opvang (vervoerskosten en 

overdrachtskosten) zijn een uitdagende opdracht gezien de financiële situatie van ’t Schuthok.  

In 2017 zijn 5 schildpadden opgevangen waarvan 2 dieren retour eigenaar zijn gegaan 

 en 3 schildpadden naar de opvang in Alphen aan den Rijn 

 

Met de vrijwilligerscentrale/ Noordkop voor Elkaar is een goede samenwerking ervaren.  

Dierenartsen 

Met de vaste dierenartsen van Dierenartsenpraktijk Binnenhaven en Sterkliniek Dierenartsen Den 

Helder wordt een goede samenwerking ervaren. Contacten met overige dierenartsen in Den Helder 

en in de regio verlopen in goede harmonie.   

TNR in 2017 
De methode van TNR (Trap, Neuter en Return) omvat een werkwijze waarbij katten worden 

gevangen, gecastreerd, indien noodzakelijk medisch behandeld, waarna terugzetting volgt. Het 

wordt ingezet in die situaties waarbij mensen aangeven overlast te ervaren van verwilderde katten. 

Indien er sprake is van een groep katten, of zelfs meerdere groepen, worden van tevoren afspraken 

gemaakt met de betrokken partijen over de werkwijze en de daaruit voortvloeiende kosten. De 

Dierenbescherming vergoedt (een deel van) de kosten. Alle medewerking is ervaren van 

Dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon, Sterkliniek Dierenartspraktijk Nieuw Den Helder en 

Dierenartspraktijk Binnenhaven en natuurlijk de mensen in de praktijk, de ‘kattenvangers’ voor het 

verlenen van adequate zorg voor de TNR-katten.  

TNR = Trap, Neuter, Return. Deze methode voor verwildere katten is een taak en 
verantwoordelijkheid van de Dierenbescherming waarbij ’t Schuthok zich beschikbaar 
stelt in fascilitering van tijdelijke opvang. De mensen die een vangkooi uitzetten zijn 
vrijwilligers onder auspicien van de Dierenbescherming.  
Totaalcijfers 2017: 51 katten gevangen waarvan 7 kittens (< 6 mnd.):  

 7 katten zijn na castratie en noodzakelijke medische zorg uitgezet op de vanglocatie 

 25 katten zijn gesocialiseerd en als huiskat geplaatst 

 4 katten bleken niet verwilderd en zijn retour eigenaar gegaan 

 Alle kittens zijn gesocialiseerd en als huiskat geplaatst 

 6 katten zijn om medische redenen geëuthaniseerd 

 2 katten zijn nog in het asiel in afwachting van een plaatsing… 
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Stichting DierenLot Kledingactie 
Sinds 2016 is ’t Schuthok actief met het inzamelen van bruikbare kleding, schoenen en textiel voor 
Stichting DierenLot; het levert namelijk geld op (kiloprijs)! Daarnaast is het een win-win situatie, het 
gaat verspilling  van grondstoffen tegen door hergebruik van materialen. De oranje containers staan 
achter op het terrein. De aangeleverde kleding wordt bij de balie van het asiel in ontvangst genomen 
en nagekeken. In het afgelopen jaar is maar liefst 6251 kilo ingezameld, een fantastisch resultaat én 
een blijvende actie.  

 
 

 
 

Gebouw en inventaris 
Indien mogelijk worden kleine reparatiewerkzaamheden en schilderwerk in eigen beheer met de 

hulp van vrijwilligers ter hand genomen, waardoor de kosten zo laag mogelijk zijn.  

Niet alle projecten lenen zich voor uitvoering door enthousiaste vrijwilligers. In de jaren 2014 en 

2015 is een inhaalslag gemaakt ten opzichte van noodzakelijk onderhoud. In 2016 is vervanging van 

de CV installatie ter hand genomen. Ook zijn destijds de hekwerken rondom de speelvelden van de 

honden en aan asiel- en pensionzijde van de kennels verhoogd om zo de veiligheid te waarborgen. 

Sommige honden zetten hun spring- en klimtechniek in om over het hekwerk te komen, geen goed 

idee indien het een minder sociaalvaardige hond betreft of indien de hond in de kennel er naast 

goede sociale vaardigheden heeft. Een noodzakelijke investering dus. In 2017 is de ruimte achter de 

bestuurskamer aangepast en verbouwt waardoor het geschikt is om knaagdieren op te vangen en 

daarmee te voldoen aan wet- en regelgeving. Onderhoudswerkzaamheden aan de gevels en 

vervanging van de dakbedekking bij de kattenrennen aan de asielkant is eveneens ter hand 

genomen. Het ziet er naar uit dat vervanging van de industriele wasmachine en wasdroger in de 

nabije toekomst noodzakelijk is, een kostenplaatje dat al snel in de richting van 10.000 euro gaat…   

De kosten voor onderhoud bij een ouder pand zijn dermate hoog dat het bijeen brengen van 

financiële middelen in eigen beheer een grote opgave is.  Giften en donaties zijn een onzekere factor. 

Deze constatering is duidelijk een bron van zorg.   

Automatisering en bereikbaarheid 
Telefonisch, via de mail, door middel van het contactformulier op de site maar ook bij de 

facebookpagina, het zijn verschillende manieren om met’t Schuthok in contact te komen. Buiten de 

werkuren is er de mogelijkheid van een antwoordapparaat met tekstverwijzing naar Amivedi voor 
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melding van vermiste of gevonden huisdieren of de Dierenambulance voor vervoer van gevonden 

dan wel gewonde huisdieren.  

Hoewel de kerntaak het opvangen, verzorgen en herplaatsen van zwerf- en afstandsdieren is, is 

voorlichting eveneens een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Vragen op het gebied van 

dierenzorg in het algemeen, medische problemen of problemen op het gebied van gedrag, er is 

voldoende kennis bij de medewerkers in huis of er wordt verwezen naar de juiste organisatie c.q. 

deskundige.  Hiervoor wordt ook actief gebruik gemaakt van de internetsite www.licg.nl.  

Met de site www.schuthok.nl is alle informatie te vinden over de asieldieren die een baasje zoeken, 

informatie over openingstijden, kosten van plaatsing of afstand maar ook informatie over 

pensionmogelijkheden en dagopvang. De asieldieren worden ook onder de aandacht gebracht via de 

landelijke site www.ikzoekbaas.nl en vandaar ook regelmatig gedeeld op diverse herplaatsgroepen. 

Via de eigen facebookpagina van Dierentehuis ’t Schuthok worden berichten over gevonden dieren 

gedeeld, updates gegeven over binnen gekomen asieldieren en alle plaatsbare dieren worden ook 

gedeeld. Juist ook het delen van berichten over vermiste en gevonden huisdieren is vaak succesvol, 

hiervoor wordt nauw samengewerkt met Amivedi. Aan de vele reacties en het delen van 

facebookberichten is zichtbaar dat veel mensen graag meeleven en betrokken zijn bij ’t Schuthok. De 

teller van het aantal volgers staat momenteel op 8.374! 

Financiën 
Voor bestuurlijke besluiten en voornemens zie het financieel jaarbericht 2017. 
  

Giften in natura 
Via particulieren wordt regelmatig diervoeding en/of dierbenodigdheden ontvangen. Vaak is de 

aanleiding verdrietig omdat het huisdier is overleden maar ook wisseling van voer, al dan niet op 

medisch advies, is vaak een reden. Alle donaties worden dankbaar in ontvangst genomen. Tevens 

wordt van een aantal dierenwinkels in de omgeving incidenteel diervoeding ontvangen dat kort op 

de datum (of net over datum) en daarmee ongeschikt voor verkoop. Pet’s Place in Julianadorp, maar 

ook ’t Warme Nest in Hippolytushoef zijn daarvan een voorbeeld.  Vogelvoer en benodigdheden gaat 

naar Vogelasiel De Paddenstoel waar het meer dan welkom is.   

In december werd de succesvolle actie ‘Jolly Christmas’ gehouden. Als opzet was dit jaar gekozen om 

virtueel een asielruimte uit te kiezen waarvoor men een cadeautje kon kiezen, bijvoorbeeld een 

hondenkennel met asielhond Dushi met als wens JD dieetvoer, Previcox pijnmedicatie, een fijne kluif 

of lekker warm vetbed. Bij de kattenkamer huiskamer was onder meer dieetvoeding Royal Canin S/O 

van harte welkom maar ook blikjes zachtvoer, speeltjes enz. Dit alles met het motto: “ieder dier een 

fijne kerst”. Het resultaat was boven verwachting en hartverwarmend! Net als de jaren er voor was 

koffie drinken in de keuken tijdelijk niet mogelijk in verband met alle cadeautjes rondom de 

kerstboom. Met de kerstdagen zijn alle cadeautjes uitgegeven en voor alle gulle gevers foto’s 

gemaakt welke gedeeld werden op de facebookpagina zodat mensen konden zien dat hun gaven en 

giften goed terecht waren gekomen.   

http://www.licg.nl/
http://www.schuthok.nl/
http://www.ikzoekbaas.nl/
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Fondsenwerving, donateurs gezocht  
Stichting Dierentehuis ’t Schuthok heeft een aantal vaste donateurs welke maandelijks of op 

jaarbasis garant staan voor een vaste financiële bijdrage. Specifiek is gekozen om geen vastgesteld 

bedrag in te stellen, iedereen is vrij om naar vermogen een bijdrage te geven. Het is ook mogelijk om 

eenmalig een gift te doen via de donatieknop op de site of persoonlijk in het asiel. Tijdens 

evenementen wordt aandacht besteedt aan de werving van nieuwe donateurs.     

Voor alle donateurs en iedereen die onze organisatie een warm hart toedraagt wordt tweemaal per 

jaar een nieuwsbrief uitgegeven, in mei/juni en in november/december. Hiermee wordt een inkijkje 

gegeven in het leven van de dieren in het asiel, hun voorgeschiedenis, de mooie maar ook de 

moeilijke kanten van het werk. Dit wordt door de ontvangers zeer gewaardeerd en draagt duidelijk 

bij aan meer betrokkenheid bij de organisatie.  

Hoewel het aantal donateurs redelijk stabiel is, zijn de inkomsten van donaties een onzekere factor 

terwijl ’t Schuthok voor een belangrijk deel (20%) afhankelijk is van inkomsten uit giften en gaven. 

Mede dankzij de inzet van de Fondsen Werving Commissie en alle medewerkers en betrokken 

vrijwilligers is het gelukt om het begrote bedrag donaties te behalen, ieder jaar een bron van zorg. De 

bemensing van het FWC is eveneens een bron van zorg. 

 
Stages 
De bedrijfsleider, mevr. B. Engels, is bevoegd stagebegeleider. 
 
In 2017 betrof het de volgende stages: 
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Dierverzorging 
NAAM ACHTERNAAM SCHOOL NIVEAU 

Esmee Mulder Clusius College 2 

Sander  Kelly Clusius College 4 

Jessica  Heijkamp Clusius College 4 

Gillian Ovinge Clusius College 4 

Joelle Visser Clusius College 4 

Rosemarie Nooij Aeres Barneveld 3 

Yvonne Smit Clusius College 4 

Eline  Kommers Barneveld HKB  

Lisa Schouten Clusius College  

Maatschappelijke stages 

NAAM ACHTERNAAM SCHOOL 

Michelle  Bruggeman Scholen aan Zee 

Tessa  Schilder Scholen aan Zee 

Senna  van de Klaauw Scholen aan Zee 

Gaby Jansen VMBO 

Ken Boonstra Beroepsonderwijs aan Zee 

Chloë Verswijveren Scholen aan Zee 

Gaby Janssen VMBO 

Lisa Schouten VMBO 

Mandy Hollander Regius College 

Delinah Vital Scholen aan Zee 

Lin Markus Scholen aan Zee 

Leon Hubenaar Clusius College Schagen 

Sylvana Huppen Regius College 

Milou Geervliet Mavo aan Zee 

Lindsay Verhage Mavo aan Zee 

Lies Schouts Mavo aan Zee 

Bijzondere stagevormen 

NAAM ACHTERNAAM DOEL/VORM INSTELLING 

Boyd Zeefat Reïntegratie UWV Wajong 

Violetta  Slotemaker Reïntegratie UWV Wajong 

Taakgestraften 
Er zijn goede contacten met de Reclassering in Alkmaar en verschillende Diensten Justitiële 
Inrichtingen. In 2017 is zes keer iemand geplaatst voor een taakstraf.              
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Visie 2018 
 

In voorgaande jaren lieten de aantallen op te vangen dieren een teruglopend beeld zien, in 2017 zijn 

juist meer dieren, met name katten, opgevangen. Daarnaast neemt de complexiteit van de 

werkzaamheden ieder jaar toe. De slechte medische conditie van de op te vangen dieren is daar 

zeker onderdeel van. Niet alleen bij zwerfdieren, ook bij afstandsdieren is er geregeld sprake van 

achterstallig onderhoud. Voor veel mensen is diergeneeskundige hulp financieel moeilijk te dragen 

hetgeen wordt terug gezien in de algemene conditie van de binnenkomende dieren. Een aanzienlijk 

deel van de asielhonden heeft een zogeheten ‘rugzakje’, gedrag dat deskundige omgang vraagt c.q. 

training waardoor een snelle herplaatsing niet altijd tot de mogelijkheden behoort. Langzittende 

honden is  een realiteit, een landelijk beeld, waar we met de grootst mogelijke inzet mee omgaan en 

gelukkig veelal ook successen behalen.  

Met de inzet van sociaal media is het bereik duidelijk toegenomen in vergelijk met enkele jaren 

geleden. Facebook is een krachtig medium, het legt alleen wel een groot beslag op de beschikbare 

tijd. Vanwege genoemde werkbelasting is in 2017 het team van betaalde medewerkers uitgebreid 

van 4 naar 6 medewerkers, namelijk een dierverzorger en ass. dierverzorger beiden voor 20 uur per 

week. Het begeleiden en doorgroeien naar zelfstandige krachten, elk op eigen niveau, is één van de 

doelstellingen voor 2018.  

Op bestuurlijk niveau zijn de functies ingevuld met enthousiaste en kundige mensen: Ina Cornielje 

voorzitter, Peter Laan penningmeester en Gina Jansen secretaris. In het algemeen bestuur is Rachelle 

Bouman aanwezig. Hoewel met genoemde personen met name het dagelijks bestuur is ingevuld, is 

de bezetting van het algemeen bestuur van waaruit nieuwe talenten zich kunnen ontwikkelen tot 

een specifieke functie krap bezet. Bestuurlijke groei is een belangrijk aandachtspunt.  

Voortschrijdend inzicht maar ook wettelijke eisen, Dierentehuis ’t Schuthok is altijd in ontwikkeling. 

Voor honden en katten is de inrichting van 3 ruimten per diersoort (verdacht zieke dieren, zieke 

dieren en plaatsbare dieren) sinds jaar en dag op orde. Voldoende beschikbare ruimten voor de 

opvang van konijnen en knaagdieren heeft in 2017 verder vorm gekregen. Deze update zal 

protoculair vastgelegd worden. Naar verwachting zal de tijdelijke opvang van andere diersoorten 

zoals schildpadden, hanen/kippen en het vervoer naar de diverse opvangcentra voor genoemde 

diersoorten in 2018 een punt van aandacht zijn. Zeker gezien de ontwikkelingen betreffende 

Vogelasiel De Paddenstoel en De Helderse Vallei. De nieuwe wetgeving rondom de privacywetgeving 

(AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft onze aandacht en zal in de 1e helft van 

2018 verder uitgewerkt worden.     

 
 


