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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag en jaarcijfers over het boekjaar 2020 
 
In 2020 zijn er minder (asiel)dieren opgevangen als in het jaar 2019 in het asiel. Maar door de corona 
crisis werd al snel duidelijk dat ook het pension veel minder aanmeldingen en vooral veel 
afzeggingen kreeg.  Heel begrijpelijk, want vakanties en weekendjes weg moesten worden 
geannuleerd. Deze crisis heeft ook invloed (gehad) op onze bedrijfsvoering. Minder (kwetsbare) 
vrijwilligers, medewerkers vaker thuis door quarantaine en afwachten testen, maar uiteindelijk is het 
gelukt om alle werkzaamheden nog steeds goed uit te voeren door de enorme flexibiliteit van het 
dagelijkse team.  
 
We hebben in 2020 iets meer zwerfhonden opgevangen maar dan met minder verzorgingsdagen. Dat 
is een mooie ontwikkeling. Door chipregistratie en/of de kracht van Facebook en Amivedi lukt het 
vaak om de eigenaar snel te vinden. Voor wat betreft de zwerfkatten, daar hebben we iets minder 
van binnen gekregen maar ook bij de katten minder verzorgingsdagen. Nog steeds is het bij sommige 
dieren een grote uitdaging om ze te kunnen plaatsen. Dit heeft vaak te maken met gedrag, medicatie 
en/of dieetvoeding. De dieren hebben een “rugzakje” dus lastiger plaatsbaar.   
 
De actie Jolly Christmas konden we door de corona crisis niet houden in de vorm die wel elk jaar 
doen. We wilde zo min mogelijk mensen op het asiel ontvangen dus we moesten iets anders 
bedenken. Het bleek niet eenvoudig maar het is een Jolly Christmas actie geworden waarbij we onze 
te vervangen wasmachine voor deze actie hebben ingezet. Met een met plaatjes bedekte grote foto 
van onze wasmachine, konden mensen doneren en werd het steeds meer duidelijk was er achter de 
plaatjes stond. En hoe ontzetten verrast wij waren dat wij de wasmachine binnen een week al binnen 
hadden en al een deel van de wasdroger ook konden betalen. De actie kreeg enorme aandacht op 
Social Media en het was weer prachtig en hartverwarmend om mee te maken.  
Het adoptieplan voor “langzitters” draait ook nog steeds en heeft een stabiele groep donateurs. Dit 
helpt ons ook de hulp te bieden die deze dieren nodig hebben zoals langdurige medicatie e.d. 
 
In 2020 is er in ons team van medewerkers en bestuur een wijziging geweest. Onze penningmeester 
Peter Laan heeft in mei zijn functie neergelegd. Wij hadden op dat moment nog geen nieuwe 
penningmeester dus Bianca heeft een deel van de financiële administratie overgenomen met hulp 
van mij en onze accountant. Wij kregen gelukkig in juni een goede kandidaat, Patrick Aggenbach, 
accountant van beroep met een groot dierenhart, op gesprek. Er was direct een goede klik en Patrick 
is officieel in september toegetreden tot ons bestuur. Nog steeds merk ik, de ervaring groeit, de 
samenwerking gaat uitstekend en de bedrijfsvoering is zeer zeker goed te noemen.   
Een ieder kent zijn taken en groeit in zijn verantwoordelijkheden.   
 
Voor het komende jaar staan er weer een aantal investeringen op stapel. Hoofdzakelijk gericht op 
het onderhoud van ons pand. Dit houdt ons de komende tijd weer flink bezig. Het project 
vernieuwen en onderhouden van onze kennelvloeren is voor een groot deel gedaan en gaat dit 
voorjaar weer verder. Ook een aantal keukentjes in verblijven worden vernieuwd. 
 
Bovenal blijven wij ons natuurlijk inzetten voor alle dieren die ons nog steeds hard nodig hebben. 
Met heel veel liefde, inzet en geduld. Het bestuur is trots op onze stichting en alle medewerkers en 
vrijwilligers.  

Een trotse voorzitter, 
Ina Goldewijk 
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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 geautomatiseerde 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 door middel van 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 (hond, kat, konijn en knaagdier) 4 grafieken in de kengetallen 
opgenomen: 

 Diersoort aantal zwerfdieren totaal 

 Diersoort aantal zwerfdieren retour eigenaar 
 Diersoort aantal verzorgingsdagen 
 Diersoort aantal verzorgingsdagen gemiddeld 

Dierentehuis ‘t Schuthok 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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Zwerfkonijnen 
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Zwerfknaagdieren 
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Afstandsdieren 
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Staat van het dier 

Gehele werkgebied 
(opgemaakt conform publicatie Min. Van EZ) 

 

Dier in 
  

Totaal 
% 

Zwerf Afstand 
 

Retour na 
plaatsing 

In 
beslag 

Uit- 
wisseling 

Geboren 
 

Alle dieren 428             

Hond 67 29 37 1 0 0 0 

Hond % 15,66 6,78 8,65 0,24 0 0 0 

Kat 308 197 107 4 0 0 0 

Kat % 71,97 46,03 25 0,94 0 0 0 

Konijn 39 14 20 5 0 0 0 

Konijn % 9,12 3,28 4,68 1,17 0 0 0 

Knaagdier 7 0 7 0 0 0 0 

Knaagdier % 1,64 0 1,64 0 0 0 0 

Schildpad 7 7 0 0 0 0 0 

Schildpad % 1,64 1,64 0 0 0 0 0 

        

Dier uit Totaal 
% 
 

Retour 
eigenaar 

 

Geplaatst 
 
 

Kat 
uitgezet 

TNR 

Euthanasie 
 
 

Uit- 
wisseling 

 

Opvang 
24 uur 

inbeslagn. 

Alle dieren 432             

Hond 66 27 35 0 3 0 1 

Hond % 15,28 6,25 8,11 0 0,7 0 0,24 

Kat 310 50 232 2 26 0 0 

Kat % 71,76 11,58 53,71 0,47 6,02 0 0 

Konijn 42 2 40 0 0 0 0 

Konijn % 9,73 0,47 9,26 0 0 0 0 

Knaagdier 7 0 5 0 1 0 0 

Knaagdier % 1,62 0 1,16 0 0,24 0 0 

Schildpad 7 2 5 0 0 0 0 

Schildpad % 1,62 0,47 1,16 0 0 0 0 
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Den Helder 

Dier in 
 

Totaal 
% 

Zwerf Afstand 
 

Retour na 
plaatsing 

In 
beslag 

Uit- 
wisseling 

Geboren 
 

Alle dieren 280             

Hond 52 26 26 0 0 0 0 

Hond % 18,58 9,29 9,29 0 0 0 0 

Kat 191 117 73 1 0 0 0 

Kat % 68,22 41,79 26,08 0,36 0 0 0 

Konijn 26 10 13 3 0 0 0 

Konijn % 9,29 3,58 4,65 1,08 0 0 0 

Knaagdier 7 0 7 0 0 0 0 

Knaagdier % 2,5 0 2,5 0 0 0 0 

Schildpad 4 4 0 0 0 0 0 

Schildpad % 1,43 1,43 0 0 0 0 0 

        

Dier uit Totaal 
% 

Retour 
eigenaar 

Geplaatst Kat 
uitgezet 

TNR 

Euthanasie Opslag 
24 uurs 

opgehaald 

  

 

 Alle dieren 276           
 Hond 51 24 24 0 2 1   

Hond % 18,48 8,7 8,7 0 0,73 0,37   

Kat 194 39 140 1 14 0   

Kat % 70,29 14,13 50,73 0,37 5,08 0   

Konijn 26 2 24 0 0 0   

Konijn % 9,42 0,73 8,7 0 0 0   

Knaagdier 5 0 4 0 1 0   

Knaagdier % 1,82 0 1,45 0 0,37 0   

Schildpad 0 0 0 0 0 0   

Schildpad % 0 0 0 0 0 0   
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Hollands Kroon 

Dier in 
 
 

Totaal 
% 

Zwerf Afstand 
 

Retour na 
plaatsing 

In 
beslag 

Uit- 
wisseling 

Geboren 
 

Alle dieren 99             

Hond 10 3 7 0 0 0 0 

Hond % 10,11 3,03 7,07 0 0 0 0 

Kat 75 59 15 1 0 0 0 

Kat % 75,76 59,6 15,16 1,01 0 0 0 

Konijn 11 4 7 0 0 0 0 

Konijn % 11,12 4,04 7,07 0 0 0 0 

Knaagdier 0 0 0 0 0 0 0 

Knaagdier % 0 0 0 0 0 0 0 

Schildpad 3 3 0 0 0 0 0 

Schildpad % 3,03 3,03 0 0 0 0 0 

        

Dier uit Totaal 
% 

Retour 
eigenaar 

Geplaatst Kat 
uitgezet 

TNR 

Euthanasie Uit- 
wisseling 

  

 

 Alle dieren 103           
 Hond 11 3 7 0 1 0   

Hond % 10,68 2,92 6,8 0 0,97 0   

Kat 75 11 57 1 6 0   

Kat % 72,82 10,68 55,34 0,97 5,83 0   

Konijn 14 0 14 0 0 0   

Konijn % 13,6 0 13,6 0 0 0   

Knaagdier 0 0 0 0 0 0   

Knaagdier % 0 0 0 0 0 0   

Schildpad 3 0 3 0 0 0   

Schildpad % 2,92 0 2,92 0 0 0   
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Texel 
 

Dier in 
 

Totaal 
% 

Zwerf Afstand 
 

Retour na 
plaatsing 

In 
beslag 

Uit- 
wisseling 

Geboren 
 

Alle dieren 36             

Hond 0 0 0 0 0 0 0 

Hond % 0 0 0 0 0 0 0 

Kat 36 20 16 0 0 0 0 

Kat % 100 55,56 44,45 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 
eigenaar 

  

Geplaatst 
  
  

Kat 
uitgezet 

TNR 

Euthanasie 
  
  

Uit- 
wisseling 

  

  

 

 Alle dieren 35           
 Hond 0 0 0 0 0 0   

Hond % 0 0 0 0 0 0   

Kat 35 0 30 0 5 0   

Kat % 100 0 35,72 0 14,29 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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Waar mensen en dieren samenleven 
Werken met honden en katten is vooral knuffelen en aandacht geven, zo is vaak het beeld van 
mensen als ze zich bij ons aanmelden als vrijwilliger. Natuurlijk maakt dat onderdeel uit van ons 
werk, een belangrijk onderdeel zelfs maar het omvat zoveel meer. Het is ook gewoon hard werken 
om over de emotionele kant nog maar te zwijgen. Huisdieren staan niet los van hun baasje en 
mensen kunnen in grote problemen komen waarmee hun dier(en) dus ook in de knel komen. Om het 
concreet te maken 3 verhalen van het afgelopen jaar zodat u als lezer van ons jaarverslag een beeld 
krijgt van wat er soms op ons pad komt en hoe het belang van dier en mens voorop staat in ons 
handelen.  

Yara had al jaren hulp nodig 

Met de rug tegen de muur, niet meer kunnen 
ontkennen dat je hulp nodig hebt en dan de 
moed zien te vinden om de telefoon te pakken 
en ’t Schuthok te bellen, we begrijpen dat het 
niet eenvoudig is. Natuurlijk had het al veel 
eerder moeten gebeuren maar niemand is 
geholpen met een veroordeling, wel met een 
luisterend oor en een helpende hand. Het 
welzijn van het dier is onze prioriteit. Geen 
financiële middelen, 2 Amerikaanse 
Staffordshire Terriers: Yara en Missy waarvan 
Yara een enorme tumor van de melkklieren 
bleek te hebben. We zullen u de foto’s 
besparen. Zelfs de dierenarts was geschokt. De 
diagnose was al 2 jaar geleden gesteld maar de 
kosten van de operatie kon de eigenaar niet 
betalen en dus gebeurde er niets. Behalve dat 
de tumor groter en groter werd. Het is een 
wonder dat het niet open is gegaan, het leed 
was niet te overzien geweest. Gelijk nadat de 
honden voor afstand binnen waren, is de 
dierenarts gebeld.  

Gezien de urgente situatie werd het 
operatieschema verschoven en mocht Yara de 
volgende dag gelijk komen. Het was geen 
gemakkelijke operatie maar uiteindelijk kwam 

Yara terug in het asiel, inclusief grote kap, pijnstilling en antibiotica. Na haar herstel is ze geplaatst bij 
lieve mensen, het gaat goed met Yara. Overigens, Missy is korte tijd later ook geplaatst.  

N.B. Yara is hét voorbeeld waarom een noodfonds zo belangrijk is. Immers alle kosten van operatie 
en nazorg zijn volledig voor rekening van ’t Schuthok gekomen plus natuurlijk de dagelijkse 
verzorging.  Het noodfonds zal onderdeel uit gaan maken van het fondsenwerving naast gewoon 
donateurschap en financieel adoptieplan, zie ook PR/Fondsenwerving.    
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Arme Zara 

Eind van de zomer kregen we een ernstig gewond katje 
binnen. Ze was gevonden en voor controle bij de 
dierenarts geweest. De aanblik was schokkend, haar 
hele hoofdje en nek/hals zat onder de open wonden. 
Als je dat akelige beeld even uitschakelde zag je een 
prachtig cypers poesje, duidelijk nog jong. Gezien de 
lokalisatie van de klachten werd een (voedings)allergie 
vermoed en de dierenarts had  een behandeling ingezet 
met jeuk onderdrukkende medicatie en hypoallergeen 
dieetvoeding. Een aantal dagen later meldde de 
eigenaar zich. Het ging inmiddels wat beter met het 
katje, de huid was tot rust gekomen. Het probleem 
bleek bekend. Alleen lukte het niet om het katje in de 
thuissituatie de juiste zorg te bieden. Redenen: er 
waren meerdere katten in een kleine woning. Zara zou 
niet zindelijk zijn en alleen maar in een hoekje van de 
woonkamer zitten of over het balkon wegvluchten. Bij 
de eigenaren leek er sprake te zijn van meerdere 
problemen. We hebben aangeboden om de zorg over te 
nemen en Zara voor afstand in ’t Schuthok te laten. De 
eigenaar ging hiermee niet akkoord. Met een bezorgd 
hart is het katje meegegeven. Niet lang daarna werd opnieuw melding gedaan van een zwerfkatje 
met ernstige wonden. De dierenpolitie werd ingeschakeld en deze interventie zorgde er voor dat 
Zara alsnog voor afstand in het asiel kwam. Er werd opnieuw gestart met medicatie en dieetvoeding 
en daar reageerde ze goed op. In de afgelopen maanden is gezocht naar een zo laag mogelijke 
dosering van de medicatie. Even was de hoop dat ze zonder medicatie kon, alleen met dieetvoeding, 
dat bleek te positief gedacht. Ondertussen is Zara gecastreerd en natuurlijk geënt en gechipt. Op 
moment van schrijven is ze nog in het asiel en lijken de klachten stabiel met dagelijks een half 
tabletje Dexoral 0,5 mg. We hopen haar binnenkort te kunnen plaatsen.   
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Powerdog Barlow 
Barlow is een Amerikaanse Bully reu met 
geboortedatum: 16-04-2019. Het klinkt cru 
maar het feit is dat hij bij de dierenarts op 
tafel stond voor euthanasie. Een prachtige 
jonge hond van destijds 15 maanden leeftijd. 
‘Hij zal het er wel naar gemaakt hebben’ 
zullen sommige mensen misschien zeggen. 
De assistente keek verder dan alleen het 
verhaal van de eigenaren en zag een jonge 
hond die het leven nog moest leren en 
inderdaad een probleem met soortgenoten 
had. Na zorgvuldige beoordeling werd er een 
afspraak voor afstand gemaakt. Daags 
daarvoor vond Barlow het kennelijk noodzakelijk om als een soort superdog door een gesloten deur 
te willen gaan met als resultaat dat hij zijn linker achterpoot niet meer belastte. Röntgenfoto’s 
bevestigden waar we al bang voor waren: knieband gescheurd, operatie noodzakelijk. Wat was 
wijsheid? De hond niet aannemen? Maar de eigenaren waren er klaar mee, daar kon hij niet blijven. 
Dan werd het alsnog euthanasie. Verdient niet iedereen kans in het leven? De beste ‘reparatie’ 
oplossing bleek ook de duurste: de TPLO methode met een kostenplaatje van bijna 3.000 euro! Dit 
soort grote uitgaven wordt altijd besproken in het bestuur en de beslissing was anoniem: er was een 
goede kans op herstel dus akkoord. Wat heeft hij het goed gedaan. In het Medisch Centrum voor 
Dieren in Amsterdam stal hij alle harten. Na een lange revalidatieperiode met veel hokrust mocht hij 
met opbouwschema het wandelen op gaan bouwen. De controlefoto was om door een ringetje te 
halen en Barlow mocht op de site. Met het hele verhaal én de van ons opgelegde 
muilkorfverplichting. In januari 2021 meldde zich iemand die ervaring had met dergelijk gedrag en 
eenzelfde hond had gehad die inmiddels was overleden. De kennismaking verliep positief en het 
werd een plaatsing. Kan hij eindelijk voluit knuffelen want daar is Barlow helemaal niet te stoer voor.  

Algemene informatie 
Het zijn indrukwekkende cijfers: 3,8 miljoen huishoudens in Nederland hebben ongeveer 27,3 
miljoen gezelschapsdieren. Honden en katten nemen het voortouw, ruim 23,4% van de huishoudens 
heeft een kat en 17,8% heeft een hond (bron: LICG).  Hoewel met corona de cijfers nog weleens 
hoger uit kunnen komen gezien de grote vraag naar huisdieren. In ieder geval is duidelijk dat er in 
heel veel huishoudens één of meerdere huisdieren leven. Niet altijd gaat dat goed. Deels uit onmacht 
dan wel onkunde, vaak met goede bedoelingen, is niet voor iedereen duidelijk hoe het belang van 
het dier het beste wordt gediend. Voorlichting is een belangrijk onderdeel in de strijd om dierenleed 
te voorkomen. Om een voorbeeld te geven: een 20-tal jaar geleden woonden de meeste konijnen 
nog eenzaam in een klein hokje achter in de tuin en vond men de stelling dat konijnen sociale dieren 
zijn en een soortgenoot nodig hebben maar onzin. Tegenwoordig is het veel meer geaccepteerd dat 
konijnen samen geplaatst worden en voldoende ruimte nodig hebben. Het is vaak een weg van lange 
adem maar voorlichting kan wel degelijk verandering in denken en doen teweeg brengen. Overlast is 
ook een belangrijk punt, denk daarbij aan geluidsoverlast, honden (en katten) poep en honden die 
agressief gedrag laten zien naar soortgenoten of mensen. Niet voor niets wordt ook kattenpoep 
genoemd, het veroorzaakt veel ergernis bij menige tuinliefhebber. Daarnaast zorgt het jachtinstinct 
van deze roofdieren regelmatig voor conflicten tussen vogel- en kattenliefhebbers. Een deel van de 
overlast kan voorkomen worden door tijdig castratie van katten. Aan de andere kant, natuurlijk 
gedrag hoort bij het gedragsrepertoire van dieren en het is aan ons mensen om het een en ander in 
goede banen te leiden. Door het aanbieden van alternatieven waardoor overlast afneemt en er meer 
begrip ontstaat. Begrip tussen mens en dier maar ook tussen mensen onderling. Noodzakelijk gezien 
de complexiteit van onze samenleving en voorkomende intolerantie. Veelvuldig onderzoek heeft 
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duidelijk uitgewezen dat ook dieren een persoonlijkheid bezitten en emoties en pijn kunnen ervaren. 
Als richtlijn voor goede zorg wordt gekeken naar de vijf vrijheden bewerkt naar Brambell 
(oorspronkelijk afkomstig uit de landbouw). Ook hier komt het kunnen uitvoeren van natuurlijk 
gedrag duidelijk naar voren.  

 

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 als 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 
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.  

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. 
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Bestuur 
Dierentehuis ’t Schuthok is een professionele organisatie waarmee gelijk het belang is aangegeven 
van een positief, deskundig bestuur welke garant staat voor dierenwelzijn. Het vinden en behouden 
van bestuursleden is gelijk aan veel andere vrijwilligersorganisaties geen eenvoudige opgave. 
Halverwege het jaar heeft Peter Laan per direct de functie van penningmeester neergelegd. In het 
belang van de organisatie zijn de taken tijdelijk overgenomen door Ina Cornielje (voorzitter) en 
Bianca Engels (bedrijfsleider). Door middel van werving via sociale media en de website is invulling 
van de functie gevonden in de persoon van Patrick Aggenbach. We zijn verheugd om met een 
volwaardig bestuur garant te staan voor continuïteit en deskundigheid. Dit gezegd hebbende, blijft 
werving van bestuursleden ook in het nieuwe jaar een punt van aandacht.  

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 2020 waren de volgende personen bestuurlijk actief: 

Naam Functie 

Ina Goldewijk  Voorzitter 

Gina Jansen Secretaris 

Patrick Aggenbach Penningmeester 

Chantal Kolleman Algemeen bestuur/Fondsenwerving 

Bestuursvergaderingen 
In 2020 is beperkt vergaderd vanwege corona. In januari is op normale wijze bijeen gekomen, in juni 
met de geldende beperkingen, in augustus deels via Zoom en in oktober en november geheel via 
Zoom. Deze vergadering zijn met compleet bestuur en bedrijfsleider. Overige bespreekpunten 
worden via mail gedeeld of indien nodig op andere wijze besproken. Naast de genoemde 
onderwerpen was corona, de maatregelen, de beperkingen en de risico’s natuurlijk een belangrijk 
onderwerp van gesprek.  

 Dierenwelzijn, aanwezige asieldieren 
 Opname- en plaatsingsmogelijkheden, capaciteit honden, katten en konijnen 
 Samenwerking met ketenpartners 

 Asielopvang gemeente Texel 
 Personeelszaken 
 Inzet van vrijwilligers 
 Kosten beheersende maatregelen  
 Ontwikkelingen Keurmerk. Overige relevante wetgeving 
 Staat van onderhoud gebouw en technische infrastructuur, planning voor de komende jaren, 

onderhoudsplan, (on)mogelijkheden van financiering 
 Gemeentelijke contacten met Den Helder, Hollands Kroon en Texel 
 Fondsenwerving, werving van donateurs, financieel adoptieplan 
 Pensionmogelijkheden honden, katten en konijnen 
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Personeel 
Overzicht van personeel in loondienst op 31 december 2020. 

Naam Functie Aantal uren 

Mw. B. Engels Bedrijfsleider 32 

Mw. P. van der Ploeg Ass. Bedrijfsleider 20 

Mw. M. Grooff Senior Dierverzorger 30 

Mw. Y. Heeregrave Ass. Dierverzorger 20 

Mw. Y. Luiting Dierverzorger 20 

Mw. A. van den Meiracker Ass. Dierverzorger 20 

Totaal 142 

 
De zomermaanden zijn ieder jaar een uitdaging met een toename van asieldieren, drukte aan de 
pensionkant en afname van vrijwilligers door vakantie en afwezigheid van stagiaires. Corona heeft 
ook hier een grote rol gespeeld. Na de heftige periode van intelligente lockdown in het tweede 
kwartaal volgde een zomer waarbij iets meer versoepeling van alle beperkingen mogelijk was. 
Hoewel de pensionverblijven een lagere bezetting kenden, kozen toch een groot aantal mensen voor 
vakantie al dan niet in eigen land en werd een redelijke bezetting gedraaid. Ook een deel van de 
vrijwilligers genoot van een welverdiende vakantie. Het betekent wel grotere druk op het team van 
vaste medewerkers. Om die reden is voor de maanden juli en augustus opnieuw gekozen voor een 
vakantiekracht voor 20 uur per week. Hiermee worden een aantal praktische taken verlicht, de 
overige werkzaamheden zoals het verlenen van specifieke zorg of training, aannemen of plaatsing 
van dieren, blijft de verantwoordelijkheid van het vaste team. Het aantal overuren is met de inzet 
van een vakantiekracht beperkt gebleven. In de bestuursvergaderingen is werkdruk en 
personeelsbezetting regelmatig onderwerp van bespreking.    

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.   

De mensen 
Vrijwilligers, hoe verschillend ook, ze zijn onmisbaar om het asiel draaiende te houden! Juist omdat 
mensen verschillend zijn, er verschil in talent is, zijn er ook verschillende werkzaamheden. 
Vanzelfsprekend nemen de dagelijkse schoonmaakbezigheden een groot deel in beslag, de dieren 
hebben elke dag een schoon en fris verblijf nodig, een fijne mand om in te liggen en voldoende water 
en passend voer. Maar er is meer, denk bijvoorbeeld aan:    

 Handige handjes om als klusvrijwilligers te voorzien in kleine technische projecten en 
groenonderhoud. 

 Wandelvrijwilligers, ook wel dogwalker (m/v) genoemd. Vaak in combinatie met  
schoonmaakwerkzaamheden, maar soms ook als bijzondere activiteit: lekker naar buiten met 
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een asielhond. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de match, niet elke asielhond kan met 
iedereen op stap. Veiligheid en plezier staat immers hoog in het vaandel. Het is een 
belangrijk onderdeel van dierenwelzijn, zeker voor de honden die langere tijd nodig hebben 
om een nieuw baasje te vinden. Met de wandelingen wordt extra informatie verkregen over 
het gedrag, sociale omgang en de puntjes van aandacht.  

 Voor de katten zijn er aaivrijwilligers. Door met rust en aandacht het sociale gedrag naar 
mensen te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden neemt de kans op plaatsing 
significant toe.  

 De websites www.schuthok.nl en www.ikzoekbaas.nl zijn onmisbaar voor het vinden van een 
juiste match tussen asieldier en een nieuw baasje. Tijdrovend en intensief werk met een 
duidelijk resultaat. Eenzelfde geldt voor het bijhouden van de facebookpagina en overige 
media. Tevens wordt sociale media en de website ingezet om deskundige voorlichting en 
informatie op een laagdrempelige manier aan te bieden waarbij het dierenwelzijn gediend 
wordt.  

Gastopvang buiten het asiel 
Een aantal vrijwilligers en medewerkers stellen letterlijk hun huis open voor tijdelijke opvang van 
bijvoorbeeld een moederpoes met kittens of kittens zonder moederpoes. Maar ook zijn er mensen 
die tijdelijk de zorg op zich nemen voor moederloze kittens die geflest moeten worden. Vooral dat 
laatste klinkt hartverwarmend en dat is het ook. De keerzijde is dat het ontzettend intensief is en een 
grote inzet vraagt. Elke 2 uur een flesje, ook in de nachtelijke uren ga er maar aan staan. Daarbij gaat 
het vaak om kwetsbare katjes waarbij de uitkomst van alle inzet niet altijd evenredig is hetgeen een 
grote emotionele belasting met zich mee brengt. Een specifiek onderdeel is de opvang van veelal 
buiten geboren, verwilderde kittens met een tekort aan socialisatie naar mensen. Deze vaardigheden 
zijn immers van groot belang om te kunnen functioneren in de menselijke samenleving. Dankzij deze 
inzet wordt een leven als zwerfkat voorkomen. Juist op jonge leeftijd is de slagingskans voor 
socialisatie erg hoog. Soms is opvang nodig bij revalidatie. Denk aan een katje met gebroken bekken 
of andere verwondingen. Een enkele keer is het mogelijk/noodzakelijk om een asielhond tijdelijk 
opvang buiten het asiel te bieden. Last but not least zijn er bijzondere situaties waarbij opvang 
noodzakelijk is bij moederloze jonge konijntjes. Ook hier is gastopvang beschikbaar. Welke vorm dan 
ook, altijd geldt dat na zo’n intensieve periode van zorg het moment van afscheid moeilijk kan zijn. 
Echter de wetenschap dat men een belangrijke schakel is geweest is de beloning en als een lief 
baasje is gevonden en positieve berichten worden ontvangen kun je het loslaten om letterlijk ruimte 
te bieden voor een volgend dier dat hulp nodig heeft.   

Het werd al even genoemd in de inleiding: er zijn niet alleen veel verschillende werkzaamheden, er 
zijn ook veel verschillende mensen. Door de lockdown en het wegvallen van activiteiten of werk werd 
een tijdelijke stijging in de aanmelding van vrijwilligers gezien. Daar tegenover stond het gegeven dat 
een aantal vrijwilligers behorende bij de risicogroep letterlijk tijdelijk afstand namen. De redenen 
voor aanmelding kunnen heel divers zijn: beschikbaarheid tussen banen in of in afwachting van een 
studie, welbestede tijd in combinatie met werk en gezinsleven. Het komt voor dat mensen een 
beperking hebben, fysiek, sociaal of emotioneel. Mensen voor wie het leven niet altijd eenvoudig is 
en voor wie sociale contacten niet vanzelfsprekend zijn. Ook zijn er mensen met 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. In het geval van lichamelijke beperkingen wordt per persoon gekeken naar de 
mogelijkheden en waar mogelijk een oplossing gezocht. Sommige mensen hebben behoefte aan een 
duidelijk afgebakende taak hetgeen aangepaste begeleiding vraagt. Andere mensen zijn breed 
inzetbaar: actief bij de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden, in de verzorging van de dieren, als 
gastopvang maar ook bereid tot het hanteren van de verfkwast! 

http://www.schuthok.nl/
http://www.ikzoekbaas.nl/
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Sedert jaren, sinds 1 januari 2014 om precies te zijn omvat het werkgebied van Dierentehuis ’t 
Schuthok naast de gemeenten Den Helder en Texel ook het noordelijk deel van gemeente Hollands 
Kroon. Vanuit alle genoemde gemeenten zijn er vrijwilligers welke zich actief inzetten. 
Vanzelfsprekend zijn meer mensen van harte welkom.  

Op 31 december 2020  waren 65 personen als vrijwilliger actief! 

Opleidingen 
 Hoewel BHV-opleidingen tijdens de eerste lockdown geannuleerd werden, is het met enig 

regelwerk gelukt om in de 2e helft van het jaar 5 van de 6 medewerkers de herhalingscursus 
BHV te laten volgen. Hiermee is op alle dagen een personeelslid aanwezig met BHV-
certificering. 

 De assistent-bedrijfsleider heeft module 9 ‘Gedragstesten voor Honden’ met goed gevolg 
afgerond bij DogVision.  

 Een dierverzorger heeft module 1 ‘Kynologisch Instructeur gedragsleer’ bij Gaus Academie 
met goed gevolg afgerond.  

 Een dierverzorger en een betrokken vrijwilliger hebben module 1 van de opleiding 
‘ActiviteitenCoach voor Honden’ gevolgd en met goed resultaat afgesloten. Juist voor 
asielhonden die langer in het asiel verblijven is verrijking door middel van passende 
activiteiten een belangrijk onderdeel van het dierenwelzijn.      

Andere activiteiten 
 Aan het begin van het jaar een aardig lijstje met geplande activiteiten, onder meer een aantal 

markten met als doel naamsbekendheid voor Dierentehuis ’t Schuthok. Natuurlijk de 
jaarlijkse Open Dag, de hondenwandeling van de Helderse Vallei. Het zijn slechts enkele 
voorbeelden. Gezien de pandemie werd langzaam duidelijk dat niets door kon gaan. 
Evenementen werden afgelast, een Open Dag bleek niet mogelijk en zo kunnen we nog wel 
even doorgaan. De agenda werd leeg.  

 De enige activiteit die beperkt door kon gaan, afhankelijk van de op dat moment geldende 
regels, was het speuren met asielhonden. Geen grote bijeenkomst zoals een Re-Trail dag in 
Ruinerwold, ook die werd afgemeld. Wel in januari, februari, juni en oktober onder leiding 
van Petra Hurkmans van Speurhonden Texel aan de slag in het bos van Den Helder. Met een 
beperkt aantal vaste medewerkers en voldoende eigen vervoer, zodat afstand houden geen 
probleem was. Van tevoren een protocol opgesteld waarbij hygiëne een belangrijk onderdeel 
uitmaakte. Met de meeste asielhonden is afstand houden sowieso belangrijk, niet iedere 
hond is gecharmeerd van persoonlijk contact met een soortgenoot. Er wordt specifiek voor 
De Donkere Duinen als speurlocatie gekozen vanwege de geldende aanlijnplicht. In de 
middag zoeken op eigen terrein (detectie). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het terrein 
aan de overkant van het asiel. Een kleine foto impressie:  
 

  
Asielhond Guus bleek over onverwacht talent te beschikken en liet mooie 

resultaten zien.  
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Asielhond Jax heeft keurig het goede boxje aangewezen met geur en mag van 

zijn beloning genieten. 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra de situatie het toelaat worden waar mogelijk activiteiten hervat. We kijken er naar uit.  

 

Vrijwilligers activiteiten 

De belemmeringen veroorzaakt door de pandemie hebben ook invloed op de jaarlijkse terugkerende 
activiteiten voor vrijwilligers. Een BBQ organiseren was dit jaar geen optie. Toch wilden we het 
zomerseizoen niet helemaal geruisloos voorbij laten gaan. Aan het begin van de zomer was er voor 
iedere vrijwilliger een koeltasje met iets leuks, iets lekkers en de hartelijke wens voor een mooie 
zomer. Te oordelen naar de positieve reacties een goede keuze.  
 
De feestelijke afsluiting aan het eind van het jaar kon eveneens geen doorgang vinden. Niet alleen 
vanwege de lockdown, zeker ook met de regels omtrent beperking van contacten. Gezondheid en 
veiligheid zijn prioriteit in de strijd tegen verspreiding van het virus. Als alternatief is voor iedere 
vrijwilliger is een cadeautas samengesteld met iets lekkers (kerstkransjes), iets leuks/lekkers voor het 
huisdier en een waardebon die al naar gelang de belangstelling of noodzaak besteed kon worden aan 
boodschappen of Bol.com. Gepersonaliseerd met een handgeschreven kerstwens. Ook hier een 
positieve ontvangst al werd de wens uitgesproken om volgend jaar weer gezellig bijeen te komen in 
goede gezondheid. Daar sluiten wij ons graag bij aan.  

Samenwerking gemeenten en anderen 
De samenwerking met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Texel verloopt open en 
constructief.  

Op regelmatige basis vindt overleg plaats met gemeente Hollands Kroon waarbij naast Dierentehuis 
’t Schuthok en DierenOpvang/ DierenAmbulance Schagen Hollands – Kroon ook de Dierenambulance 
Den Helder-Hollands Kroon aanwezig is aangezien zij verantwoordelijk zijn voor diervervoer in het 
noordelijk deel van Hollands Kroon.  

DierenOpvang Schagen en omstreken heeft aangegeven per 31-12-2021 de opvang te sluiten wegens 
onvoldoende mogelijkheden om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en de staat van het 
onderkomen (oud pand). Vanuit verschillende gemeenten wordt gekeken naar een oplossing om de 
opvang van dieren op een goede manier te waarborgen.   

Op het eiland Texel is Stichting Zwerfkatten Nederland in samenwerking met Staatsbosbeheer en 
anderen een actie begonnen om de aanwezigheid van verwilderde katten en katten zonder eigenaar 
op het eiland te verminderen. In het najaar is een grote actie gehouden waarbij eilandbewoners 
kosteloos hun kat(ten) konden laten chippen en registreren. Vervolgens zijn veel boerderijkatten 
gevangen en gecastreerd en is begonnen om in andere gebieden vangkooien uit te zetten. ’t 
Schuthok heeft het aanbod gedaan om per kalenderjaar een 20-tal katten extra opvang te bieden. 
Voor verwilderde katten welke niet als huiskat geplaatst kunnen worden heeft Stichting Zwerfkatten 
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Nederland eigen opvangmogelijkheden. Terugplaatsen na castratie is op het eiland niet toegestaan. 
Inmiddels zijn een aantal katten opgevangen en herplaatst.  

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

De opvang van hanen en kippen 
Kippen, en met name hanen, zijn helaas met enige regelmaat slachtoffer van dumping. Ze worden 
zwervend aangetroffen, achtergelaten, waarbij het Dijkgatbos en het Robbenoordbos favorieten 
plekken zijn. Niet alleen kippen en hanen trouwens, ook katten en konijnen overkomt dat akelige lot 
alleen in minder grote aantallen. Als deze dieren niet op tijd worden gevonden wacht een 
hongerdood of wrede dood door roofdieren (vossen). Het zijn immers huisdieren, niet bewust van de 
gevaren. De dieren hebben ook geen idee hoe ze zich moeten beschermen, als dat al mogelijk is, of 
hoe ze voldoende voedsel moeten vergaren. Gelukkig is er een groep actieve vrijwilligers woonachtig 
in het gebied. Zij nemen elke melding serieus en slagen er veelal in tijdig de gemelde dieren te 
vangen zodat opvang geboden kan worden. Ook bij dieren waarvan redelijkerwijs aangenomen mag 
worden dat de eigenaar geen interesse meer heeft, opzettelijk achterlaten is strafbaar in de Wet van 
Dieren, geldt een wettelijk bewaartermijn van 14 dagen. Na deze bewaartermijn mogen de hanen 
naar permanente opvang bij Stichting Akka’s Ganzenparadijs is Dalen. De kippen zijn veelal welkom 
op het opvangadres zelf. Voor de opvang van hanen wordt door Akka’s Ganzenparadijs een 
eenmalige bijdrage van 25 euro per dier gevraagd. Geen goedkope oplossing, wel borging van 
dierenwelzijn.     

 

In 2020 zijn maar liefst 28 hanen en 30 kippen opgevangen!  

Alle dieren zijn zwervend aangetroffen. Er zijn geen dieren retour eigenaar gegaan. 

 
De opvang van schildpadden 
Naast de opvang van hanen en kippen zonder eigenaar verzorgt Dierentehuis ’t Schuthok ook de 
opvang van zorgbehoevende zwerfschildpadden. Ook dan geldt de wettelijke termijn van 14 dagen 
zodat een eventuele eigenaar de tijd heeft om te reageren indien zijn of haar dier vermist is. Om dat 
proces te ondersteunen wordt actief naar een eigenaar gezocht door melding bij Amivedi en de 
facebookpagina van ’t Schuthok. Indien geen rechtmatige eigenaar zich meldt, ook schildpadden zijn 
vaak het slachtoffer van opzettelijk achterlaten in de natuur, is deskundige permanente 
vervolgopvang mogelijk bij Stichting Schildpadden Centrum Nederland (SSCN) in Alphen aan den Rijn. 
Hiervoor wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van 55 euro, zogeheten afstandskosten. Daarnaast 
zijn er de kosten van vervoer. Halverwege 2020 is door SSCN aangegeven dat de maximale 
opvangcapaciteit bereikt is en geen aanname van nieuwe dieren mogelijk is. Een alternatief is 
Stichting SchildpaddenOpvang Nederland in Harkema. Hiermee is nog geen ervaring opgedaan.    

 

In 2020 zijn 7 schildpadden opgevangen waarvan 2 dieren retour eigenaar is gegaan.  

De andere 5 schildpadden zijn opgevangen door SSCN in Alphen aan den Rijn.  

De veelvoorkomende waterschildpadden (geelwang en roodwang) worden sinds juli 2016 gezien als 

invasieve soort en mogen niet worden verhandeld. Dieren die voor genoemde datum in bezit zijn 

mogen worden gehouden door de eigenaar. Herplaatsing is wettelijk niet toegestaan.   
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Dierenartsen 
Dierenartspraktijk Binnenhaven is met ingang van 01-12-2019 overgegaan naar Stad en Land 
Dierenklinieken locatie Binnenhaven. Samen met Sterkliniek Dierenartsen Den Helder wordt 
deskundige en gecontinueerde diergeneeskundige zorg geboden voor de dieren welke tijdelijk in 
Dierentehuis ’t Schuthok verblijven. Contacten met overige dierenartsen in Den Helder en in de regio 
verlopen in goede harmonie.  Een bron van zorg is de nieuwe spoedzorgregeling welke per 2 
november 2020 is ingegaan. Maandag tot en met donderdag wordt spoedzorg geboden tot 20.00 
uur. Na 20.00 uur wordt men verwezen naar een dierenartspraktijk in Heerhugowaard, Alkmaar of 
zelfs Amsterdam. Deze regeling is ook geldend op vrijdagavond en in het weekend. Niet alleen voor 
particuliere eigenaren en hun huisdieren een onwenselijke ontwikkeling, ook voor ’t Schuthok een 
grotere belasting mocht voor één van de dieren medisch noodzakelijk hulp nodig zijn buiten normale 
werkuren.  

TNRC in 2020 
De TNRC methode, zie uitleg, wordt ingezet voor verwilderde, schuwe katten. Deze dieren worden 
met een vangkooi gevangen, gecastreerd, indien nodig medisch behandeld en gechipt. Als blijkt dat 
de kat inderdaad verwilderd is en niet in staat om zich aan te passen aan een huiselijk leven volgt 
terugplaatsing in de omgeving waar het dier is gevonden. Er dient wel één of meerdere mensen 
aanwezig te zijn die bereidt zijn om de kat te monitoren en buiten onderdak te bieden. Verwilderde 
katten kunnen overlast veroorzaken, denk aan geluidsoverlast bij krolse poezen en vechtende katers, 
overlast door sproeien. Met vechten en voortplanting is de kans op overdracht van diverse 
kattenziekten significant vergroot. Bij groepen 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 van TNRC. 
Tweejaarlijks wordt een rapportage van de gegevens verzonden naar de Dierenbescherming en 
Stichting Zwerfkatten Nederland. Gelijk voorgaande jaren is alle medewerking ervaren van 
Dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon, Sterkliniek Dierenartspraktijk Nieuw Den Helder en 
Stad en Land Dierenkliniek Binnenhaven. Tevens kunnen we gelukkig rekenen op de fantastische 
inzet van de mensen in de praktijk, de ‘kattenvangers’!    

 
TNRC = Trap, Neuter, Return and Care. De mensen die een vangkooi uitzetten zijn 

vrijwilligers met een vergunning van Stichting Zwerfkatten Nederland. De bedrijfsleider van 
’t Schuthok is coördinator inzet vangkooi, ’t Schuthok faciliteert tijdelijke opvang van de 

kat(ten). Indien een kat niet ernstig verwilderd blijkt te zijn, wordt een goed thuis als 
huiskat gezocht. Bij terugplaatsing is het belangrijk dat er enige mate van zorg is waarbij het 

welzijn van het dier gemonitord wordt en er melding wordt gedaan als medische zorg 
noodzakelijk is. Indien terugplaatsing voor verwilderde katten geen optie is, wordt een 

opvangplek zoals bijv. een boerderij gezocht. 
 
 

Totaal cijfers 2020: 14 katten gevangen, allen volwassen of jong volwassen dieren.   

 2 katten zijn na castratie, chippen en noodzakelijke medische zorg uitgezet op de vanglocatie 
 De overige katten zijn gesocialiseerd en als huiskat geplaatst 

 



  

26 
 

 

Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) 
Op 13 november 2014 werd de vereniging Nederlands Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) 
opgericht voor en door onafhankelijke, wettelijk erkende en lokaal gevestigde (huis)dierenasielen, 
opvangorganisaties van inheemse diersoorten en dierenambulancediensten. Doelstelling is alle 
onafhankelijke dierenhulporganisaties te verenigen, te behouden en te versterken. Vanaf de 
oprichting is Stichting Dierentehuis ’t Schuthok aangesloten bij de NFDO. Voor meer informatie: 
https://www.nfdo.nl/.   

Keurmerk NFDO 

In 2019 werd de procedure opgestart voor het verkrijgen van het keurmerk NFDO. De maatregelen 
tegen corona heeft het proces niet vereenvoudigd. Desondanks is het gelukt om tot afronding te 
komen. Op 14 december 2020 heeft Dierentehuis ’t Schuthok de erkenning van de NFDO voor 
dierenopvangcentra gezelschapsdieren ontvangen. Marc van Dijk, voorzitter van de NFDO, reikte de 
erkenning uit aan de bedrijfsleider Bianca Engels. Uit het persbericht: “We zijn verheugd, dat 
Dierentehuis ’t Schuthok in Den Helder voldoet aan relevante wet- en regelgeving. Het 
opvangcentrum heeft de organisatie en administratie op orde. Er wordt volgens heldere protocollen 
gewerkt, die de basis zijn voor een zorgvuldige omgang met dieren en een goed dierenwelzijn. Ze 
zorgen voor een goede huisvesting en (veterinaire) verzorging van de dieren, maar hebben ook 
voldoende kennis van diergedrag. Het dierenopvangcentrum heeft hard gewerkt en het NFDO-
erkenningsbordje met bijbehorend certificaat is welverdiend!”. 

NFDO-Erkenning 
De NFDO-erkenning voor dierenopvangcentra gezelschapsdieren richt zich vooral op wettelijke eisen, 
zoals de vakbekwaamheid van de beheerder van het opvangcentrum, professionele omgang met 
dieren, juiste huisvesting van dieren, optimale diergezondheid en financiële transparantie. De 
erkenning is een garantie aan de consument en overheden dat het dierenopvangcentrum heeft 
geïnvesteerd in deskundigheid, in het welzijn van de dieren en in deskundige voorlichting. Daarnaast 
garandeert de erkenning dat de organisatie financieel transparant is conform eisen die vergelijkbaar 
zijn met de eisen die voor de ANBI-status gelden. De NFDO-erkenning maakt kwaliteit zichtbaar. 

Stichting DierenLot                                                                
Dierenwelzijn laat helaas nog te wensen over, óók in Nederland. 
Stichting DierenLot trekt zicht het lot van deze dieren erg aan en is 
volledig afhankelijk van particulieren gelden en bijdragen van 
bedrijven. Lokale en regionale, kleine en middelgrote 
dierenorganisaties die zich dagelijks inzetten voor dierenwelzijn 
kunnen op verschillende wijze ondersteuning ontvangen. Voor meer 
informatie: www.dier.nu  Stichting Dierentehuis ‘t Schuthok is 
beneficiant van Stichting DierenLot. Zo is de 
dierentransportambulance beschikbaar gesteld door Stichting 
DierenLot, evenals de DierenLotfiets met hondenkar bedoeld om het 
uitlaten van asielhonden nog leuker te maken. Ook wordt 2x per jaar 

actief deelgenomen aan de dierenhulpverleningsbijeenkomsten in Gorinchem waarbij de 
dierentransportambulance volledig wordt nagekeken. In verband met de geldende beperkende 
maatregelen in 2020 geen fysieke bijeenkomst. Wel is een coronascherm beschikbaar gesteld voor 
veilig vervoer. Voor 2021 wordt gezocht naar digitale mogelijkheden voor een bijeenkomst.  

https://www.nfdo.nl/
http://www.dier.nu/
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Kledingactie 
De kledingactie van Stichting DierenLot is inmiddels een begrip geworden. Sinds 2016 neemt ’t 
Schuthok actief deel aan de inzameling. Goede bruikbare kleding, schoenen en in beperkte mate 
textiel levert geld op (kiloprijs). Tevens gaat het verspilling van grondstoffen tegen, het ingezamelde 
materiaal wordt hergebruikt, dus een positief milieueffect. In het tweede kwartaal van 2020 heeft de 
inzameling een periode stil gelegen vanwege corona. Begin van de zomer werd het gelukkig weer 
opgestart en bleek dat veel mensen hun kleding netjes hadden bewaard voor ’t Schuthok. Iets waar 
we erg blij mee zijn. In 2020 is maar liefst 7065 kilo ingezameld! Een fantastisch resultaat én een 
blijvende actie.                 

Gebouw en inventaris 
De leeftijd van het onderkomen aan de Rijksweg is 42 jaar, een respectabel aantal jaren. Niet alle 
onderdelen zijn even oud. In de loop van de jaren is het nodige aangebouwd of verbouwd, 
noodzakelijke en gewenste aanpassingen aan de eisen van de tijd. Waar mogelijk worden kleine 
reparatiewerkzaamheden en schilderwerk in eigen beheer met de hulp van vrijwilligers gedaan met 
als doel de kosten zo laag mogelijk te houden.  

Niet alle projecten lenen zich voor uitvoering door enthousiaste vrijwilligers. Met een pand op 
leeftijd en door intensief gebruik is er altijd onderhoud dat aandacht vraagt. De ongewone situatie 
van een lage bezetting in pension vanwege corona is omgezet tot positieve actie door een groot deel 
van de hondenkennels aan te pakken waarbij de vloeren zijn voorzien van een nieuwe coatinglaag. 
Door het veelvuldig gebruik plus de werking van urine en het gebruik van hogedrukreiniger is slijtage 
een punt van aandacht. Bij slijtage komt ook de veiligheid van mens en dier in het geding. Een kleiner 
deel van de kennelvloeren bij de asielhonden staat gepland voor 2021. Ook in kattenkamer 1 is de 
vloer voorzien van een nieuwe coatinglaag. Onderhoud is een grote kostenpost in het 
uitgavenpatroon. Giften en donaties zijn een onzekere inkomstenbron. Dit tezamen is een belangrijk 
punt van aandacht voor de toekomst.  

Bereikbaarheid en automatisering 
Een goede bereikbaarheid is een belangrijk speerpunt in onze dienstverlening. Bij Dierentehuis ’t 
Schuthok zijn dan ook meerdere mogelijkheden aanwezig om iedereen van dienst te zijn: via de mail, 
telefonisch en het contactformulier op de website. Naast een eigen website is er ook een 
facebookpagina waar mensen onder de berichten of in een messenger-berichtje vragen of reacties 
geven. Deze berichtjes worden zoveel mogelijk beantwoord, echter voor het maken van afspraken 
wordt doorverwezen naar het asiel om verkeerde of dubbele afspraken te voorkomen. Zeker in deze 
tijd van corona waarbij alles op afspraak gaat en datum en tijd heel belangrijk zijn.  

Indien er melding wordt gedaan van vermissing of gevonden huisdieren wordt eerst het eigen 
systeem geraadpleegd en doorverwezen naar Amivedi voor registratie van de melding. Mocht het 
gewenst zijn, worden de gegevens van het vermiste of gevonden dier gedeeld op de facebookpagina 
van ‘t Schuthok. Ook kan een chipcontrole door de Dierenambulance aangevraagd worden. Voor 
vervoer van gevonden en/of gewonde huisdieren is de Dierenambulance Den Helder – Hollands 
Kroon de aangewezen instantie.   

Naast de kerntaak van opvang, verzorgen en herplaatsen van zwerf- en afstandsdieren is voorlichting 
een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Alle medewerkers zijn voldoende toegerust om 
vragen of problemen op het gebied van verzorging of gedrag te kunnen beantwoorden. Enkele 
medewerkers hebben zich verder gespecialiseerd in een diersoort zodat ook onderling doorverwezen 
kan worden. Juist in deze tijden van veelvuldige aanschaf van huisdieren is het risico op 
ondoordachte keuzes, beslissingen op basis van emotie veelvuldig aanwezig. Voorlichting is een 
belangrijk speerpunt in het voorkomen van dierenleed. Lang niet altijd wordt dierenleed opzettelijk 
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veroorzaakt, vaak voorkomend uit onkunde en onwetendheid. De internetsite www.licg.nl is een 
laagdrempelige bron van informatie welke tevens voorziet van huisdierbijsluiters waarmee wordt 
voldaan aan wet- en regelgeving om de koper te informeren.  

Op de eigen site www.schuthok.nl is alle informatie te vinden over alle dieren in het asiel welke nog 
een nieuw baasje zoeken. Ook is opgenomen alle relevante informatie zoals openingstijden 
(momenteel alleen op afspraak), kosten van plaatsing of afstand en informatie over mogelijkheden 
voor pension of  dagopvang. Alle asieldieren zijn ook vindbaar op de landelijke site 
www.ikzoekbaas.nl van de Dierenbescherming. Naast genoemde sites worden de asieldieren ook 
gedeeld op de facebookpagina. Vanuit daar wordt het regelmatig verder gedeeld in diverse 
herplaatsgroepen op social media. De facebookpagina van ’t Schuthok is tevens een middel om 
mensen te informeren over acties en hoe het met bepaalde dieren gaat. Berichtjes van langzittende 
asieldieren of een katje in slechte conditie langzaam op weg naar herstel. Veel mensen volgen graag 
het wel en wee van de asieldieren en zijn zeer betrokken bij ’t Schuthok. De teller van het aantal 
volgers staat momenteel op 11.181! 

Financiën 
Voor bestuurlijke besluiten en voornemens zie het financieel jaarbericht 2020. 
  

Giften in natura 
Naast financiële ondersteuning is er ook ondersteuning in praktische betekenis met diervoeder en 
dierbenodigdheden. Particulieren welke voeding komen brengen, dat kan een verdrietige aanleiding 
hebben omdat een huisdier is overleden. Maar het komt ook voor dat voeding wordt gedoneerd 
omdat de hond of kat op medisch advies over moet op andere voeding of omdat het dier het niet 
lust. Dat laatste komt opmerkelijk meer voor bij katten dan bij honden. Verschillende dierenwinkels 
doneren voeding dat net tegen de datum of net over de datum is, ongeschikt voor de verkoop, prima 
nog een periode te gebruiken. ’t Warme Nest in Hippolytushoef, Van Zuilen Dier en Kado op Texel en 
Pet’s Place in Julianadorp zijn enkele voorbeelden, evenals de Welkoop. Ontvangen vogelvoer wordt 
gedoneerd aan het Vogelasiel De Paddenstoel.  

Jaarlijks in december wordt de actie Jolly Christmas gehouden: mensen kunnen een asielhond of 
kattenkamer of konijnenverblijf uitkiezen en voor dat specifiek gekozen doel een of meerdere 
cadeautjes kopen van het verlanglijstje. Al deze cadeautjes gaan onder de kerstboom en worden op 
1e kerstdag uitgepakt waarbij foto’s gemaakt worden zodat de mensen thuis mee kunnen genieten. 
Altijd een groot succes. Echter met corona en alle beperkende maatregelen dit jaar niet haalbaar, te 
hoog risico vanwege de vele contactmomenten. Maar om kerst nu zomaar voorbij te laten gaan? Het 
idee werd geopperd om een andere actie te houden: Jolly Christmas coronastyle. Er was namelijk 
dringend behoefte aan vervanging van de industriële wasmachine, een kostenplaatje van maar liefst 
8214 euro! Een grote ingelijste foto van het goede doel werd verdeeld in vakjes waarbij ieder vakje 
stond voor een bedrag van 520 euro. Zodra het geld voor een vakje werd ontvangen werd telkens 
een vakje verwijderd zodat de wasmachine  meer en meer zichtbaar werd. Het is werkelijk 
hartverwarmend hoe gul er is gedoneerd. Binnen 2 weken was het totale bedrag binnen en kon de 
wasmachine besteld worden!! Het was zo’n groot succes dat we ook een groot deel van de 
industriële wasdroger gedoneerd hebben gekregen. Deze is eveneens aan vervanging toe vanwege 
de gelijke aanschafdatum. De nieuwe wasmachine staat inmiddels en er zijn al vele wassen 
gewassen, de droger is besteld en onderweg.  

http://www.licg.nl/
http://www.schuthok.nl/
http://www.ikzoekbaas.nl/
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Fondsenwerving, donateurs gezocht  
Dierentehuis ’t Schuthok heeft een vast aantal donateurs welke maandelijks garant staan voor een 
financiële bijdrage. Mensen zijn vrij om zelf de hoogte van de bijdrage te bepalen. Behalve het 
gewone donateurschap is er ook het financieel adoptieplan. Een aantal dieren zijn financieel te 
adopteren, blijven gewoon plaatsbaar maar dankzij de financiële ondersteuning van adoptanten 
worden de kosten van een langer verblijf door ziekte of gedrag opgevangen. De adoptant ontvangt 
een adoptiecertificaat van het gekozen asieldier en regelmatig een update over het wel en wee. Voor 
veel mensen is dit een goede manier om concreet invulling te geven aan de zorg voor een dier en 
betrokkenheid bij het asiel. Voor alle donateurs geldt dat ze tweemaal per jaar de nieuwsbrief 
ontvangen met alle wetenswaardigheden van ’t Schuthok en haar bewoners. Voor incidentele 
bijdragen is er de mogelijkheid om via de Ideal-donatieknop op de website te doneren of een 
bijdrage via de bank over te maken. Van deze mogelijkheden wordt regelmatig gebruik gemaakt.  

Dierentehuis ’t Schuthok waardeert alle inzet en reacties zeer. Of het nu gaat om een grote actie van 
een basisschool of een ‘ kleine’ actie van kinderen die van hun spaargeld lekkers en speeltjes voor de 
asieldieren hebben gekocht. Veel van dit soort hartverwarmende acties worden dan ook gedeeld op 
facebook. De werving van nieuwe donateurs vindt momenteel vooral online plaats via social media 
en de website. Werving onder bedrijven voor financiële dan wel praktische ondersteuning is een 
actiepunt voor de komende periode mits de situatie rondom corona het toelaat. Financiële steun en 
donaties zijn een onzekere factor terwijl ’t Schuthok voor een belangrijk deel afhankelijk van deze 
inkomsten.  

Naast de mogelijkheid van algemeen donateur en financieel adoptie is er ook nagedacht over een 
noodfonds voor mens en dier. Regelmatig zijn er hulpvragen waarbij hulp dringend gewenst is maar 
waarbij mensen geen financiële mogelijkheden hebben. Het dier ontvangt niet de juiste zorg maar 
ook kosten voor afstand, enting en chip kunnen een onhaalbare voorwaarde zijn. Oplossingsgericht 
werken staat hoog in het vaandel van ’t Schuthok en dat betekent een goede oplossing in het belang 
van het dier. Bij de eigenaar speelt schaamte ook vaak een grote rol. Juist om die reden is het 
belangrijk om mensen en dieren hulp te kunnen bieden en met dat doel is het ‘Noodfonds voor Mens 
en Dier’ ingesteld. Met de hulp van donateurs is het noodfonds een spaarpotje voor dieren die 
specifieke zorg nodig hebben. In het nieuwe jaar komt alle informatie op de site en zal actief werving 
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gestart worden. Ook deze donateurs worden met de halfjaarlijkse nieuwsbrief geïnformeerd over 
waar hun bijdrage is ingezet.   

Stages 
De bedrijfsleider, mevr. B. Engels, is bevoegd stagebegeleider. Via Stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, kortweg SBB, is ’t Schuthok bevoegd niveau 2, 3 en 4 te begeleiden.  
 
Vanwege de beperkingen in verband met corona zijn er minder stagemogelijkheden om 
voorwaarden van voldoende afstand houden te waarborgen.  
 
In 2020 betrof het de volgende stages: 
 

 6 stagiaires dierverzorging 
 4 maatschappelijke stages 

 1 stagiaires dierenarts assistent 
 

Taakgestraften 
Er zijn goede contacten met de Reclassering en verschillende Diensten Justitiële Inrichtingen. In 2020 
is vijf maal iemand geplaatst voor een taakstraf.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Visie 2021 
De aantallen opgevangen honden en katten laten een klein verschil zien met 2019. Met name bij 
katten zien we in verhouding meer afstandsdieren dan zwerfdieren. Bij zwerfhonden zien we een 
duidelijke afname in de verblijfsduur, vermoedelijk als gevolg van actief delen op social media. 
Daarnaast zijn ook veel honden gechipt, maar helaas niet altijd op de juiste wijze geregistreerd. Voor 
katten is nog geen geldende chipverplichting, al worden eigenaren wel vaak gewezen op de 
voordelen van chip en juiste registratie. De vraag naar een huisdier is met name in de tweede helft 
van 2020 sterk verhoogd door alle coronabeperkende maatregelen. Of er in 2021 een toename zal 
zijn in het aanbod van dieren die een nieuw thuis zoeken is hangt af van de mate van 
verantwoordelijke aanschaf en of mensen meer buitenshuis gaan werken zodra de 
coronabeperkende maatregelingen versoepeld worden. ’t Schuthok houdt zeker rekening met een 
toename van het aantal dieren.   

Het beeld van langverblijvende honden in het asiel is helaas onveranderd. Er zijn zeker positieve 
ervaringen van asielhonden welke snel een warm mandje vinden. Wanneer dat moeilijker gaat heeft 
dat veelal te maken met meer complex gedrag en/of de medische situatie van het dier. Bij gedrag is 
een goede evaluatie van groot belang. Dit geeft een belasting en verantwoordelijkheid naar de 
medewerkers. Kennis en kunde is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse omgang. Voor het 
bijhouden van de noodzakelijke vaardigheden stelt ’t Schuthok jaarlijks een scholingsbudget 
beschikbaar naast de verplichte lesdagen BHV. Bij de konijnen kiest ’t Schuthok beleidsmatig om deze 
sociale dieren niet solitair te plaatsen. Dit betekent castratie bij de mannelijke dieren, een langere 
verblijfsduur en hogere kosten. Er wordt gelegenheid gegeven om in het asiel de dieren op een juiste 
wijze te matchen. In 2020 is het onafhankelijke keurmerk NFDO voor zelfstandige 
dierenopvangcentra voor gezelschapsdieren verkregen. Voor de komende jaren is continuering van 
deskundige zorg en uitbreiding van kennis een belangrijk aandachtspunt.  

Website en Facebook zijn krachtige instrumenten om dieren en andere belangrijke zaken onder de 
aandacht te brengen. Het beheer vraagt veel tijd, zeker omdat veel mensen min of meer verwachten 
dat men altijd en overal bereikbaar is. Echter de voordelen wegen zwaarder dan de nadelen. Het 
team is stabiel en met dankbaarheid is met de invulling van het penningmeesterschap ook weer 
sprake van een volledig bestuur. Uitbreiding van bestuursleden blijft een punt van aandacht, echter 
het vinden van capabele mensen met de juiste instelling is geen eenvoudige opgave. Met het bieden 
van mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking, hetzij als vrijwilliger of als medewerker, 
neemt Dierenthuis ’t Schuthok maatschappelijke verantwoording voor een inclusieve samenleving.  

In 2021 zal naar verwachting meer duidelijkheid verkregen worden over het werkgebied deel 
gemeente Hollands Kroon gezien de opzegging van de overeenkomst door DierenOpvang Schagen 
Hollands Kroon. Onderhoud blijft een belangrijk aandachtspunt waarbij veiligheid voor mens en dier 
belangrijke pijlers zijn. Oplossingsgericht werken, oog voor welzijn en een goede communicatie zijn 
belangrijke pijlers in onze dienstverlening.  
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Stichting Dierentehuis Den Helder en omstreken 

Stichting Dierentehuis ’t Schuthok 

Rijksweg 4 

1785 PA  Den Helder 

0223-631447 

info@schuthok.nl 

www.schuthok.nl 
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