Stichting Egelopvang en omstreken
Beleidsplan 2021 - 2023

Hoofdstuk 1. Doelstellingen
De Stichting Egelopvang Zoetermeer en omstreken (hierna genoemd: de Stichting) is opgericht op
17 januari 1994.
1. De Stichting heeft als doel beschermde inheemse dieren (egels) die door ziekte, verwonding of
verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk of niet zelfstandig in de vrije
natuur kunnen overleven tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.
2. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij
wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
3. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na
terugkeer naar de natuur.
4. De Stichting geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna.
De Stichting voldoet aan de eisen voor de opvang van wilde dieren.
Dit beleidsplan van de Stichting beschrijft de activiteiten die de Stichting de komende jaren wil
uitvoeren om de doelstellingen te realiseren.
Dit plan geldt voor de komende drie jaar, ingaande op 1 januari 2021, en zal aan het begin van ieder
kalenderjaar worden geactualiseerd.

Hoofdstuk 2. Visie en Missie
De visie van de Stichting is het realiseren van een duurzame vergroening van de gemeente,
resulterend in gezonde, evenwichtige ecosystemen met ruimte voor:
1. de natuurlijke leefomgeving van flora en fauna,
2. het welzijn van wilde dieren, waaronder met name de egels,
3. de opvang van wilde dieren, die in moeilijkheden zijn gekomen.
De missie van de Stichting is de opvang van egels, die in moeilijkheden zijn gekomen en te zorgen
voor een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de vrije natuur (zie doelstellingen
hierboven).

Hoofdstuk 3. Ambities
- In de komende drie jaar zal de opvang van egels onverminderd doorgaan, met de verwachting dat
de aantallen verder zullen groeien (500+ egels per jaar); de Stichting wil - met in achtneming van de

werkdruk en financiële mogelijkheden - extra opvangruimte creëren om de te verwachte groei te
kunnen accommoderen.
- de Stichting streeft naar het opzetten van en participeren in netwerken van opvangcentra en
natuurorganisaties voor effectievere opvangmogelijkheden, naast het helpen stimuleren van een
grotere betrokkenheid van gemeentelijke en provinciale overheden ter verkrijging van een
verbeterde wetgeving en ondersteuning.
- Voorlichting is een belangrijke pijler op basis waarvan fondsen en nieuwe vrijwilligers kunnen
worden geworven. We zullen daarom onze activiteiten op het terrein van educatie en publiciteit
continueren.
- Het vrijwilligersbeleid zal verder worden uitgebouwd met als doel dat de opvang een aantrekkelijke
werklocatie voor vrijwilligers blijft.
- Verschillende activiteiten zullen worden ondernomen om voldoende inkomsten te genereren voor
een gezonde balans; de Stichting streeft naar een reserve van een jaarbegroting.

Hoofdstuk 4. Sterkten en zwakten
Sterkten:
- De Stichting heeft een jarenlange ervaring met de opvang van egels.
- De Stichting heeft een gezonde financiële positie.
- De Stichting heeft een solide basis van vrijwilligers, die vele jaren bij de opvang betrokken zijn.
- De Stichting heeft een goede naamsbekendheid op regionale schaal.

Zwakten:
- De Stichting heeft een nieuw onervaren bestuur.
- De wet natuurbescherming sluit niet aan bij de opvangpraktijk.
- De opvangfaciliteiten zijn niet goed berekend op 1) de sterk toegenomen aantallen dieren, die
moeten worden opgevangen en 2) de lange hete zomers met een gebrekkige ventilatie.
- Een aantal sleutelposities in de organisatie zijn onderbezet of dreigen vacant te worden.

Hoofdstuk 5. Stappenplan
Groei aantal binnengekomen egels / verzorging egels:
In 2017 ving de egelopvang 324 dieren op; dit aantal is gegroeid tot 504 In 2020. De egels hebben
last van de hete, droge zomers, waardoor ze moeilijk aan voedsel komen. Bovendien kwamen er in
de herfst veel heel jonge dieren binnen, die nog niet op gewicht waren om in winterslaap te gaan. De
egels zijn afkomstig uit een groot gedeelte van Zuid Holland. We hebben hierover afspraken gemaakt
met de opvang in Woerden en de verschillende dierenambulances. De opvang heeft dus een
regionale betekenis gekregen.

De Stichting heeft de volgende plannen om het hoofd te bieden aan deze toegenomen groei,
waarmee in het laatste kwartaal van 2020 gestart is met de plaatsing van een wasmachine en een
droger. Daarnaast zijn in december twee crowdfunding projecten (via Dierendonaties) succesvol
afgesloten met de aanschaf van hoognodige weegschalen, warmtematten en weggooihandschoenen.
1. Samenwerken met andere wildopvangcentra.
De samenwerking met andere wildopvangcentra zal worden uitgebreid en versterkt d.m.v. het delen
van opvangcapaciteit, ervaring en het geven van ondersteuning.
- Een appgroep met opvangcentra in Delft, Den Haag en het Westland is in november 2020 gestart
met als doel het delen van capaciteit en ervaring.

- Samenwerking met de opvang in Leiden zal in 2021 worden onderzocht in afwachting van Leidse
bouwplannen. Hierbij denkt de Stichting aan een vorm van ondersteuning, waarbij lichte zorgtaken in
Leiden kunnen worden uitgevoerd.
- In 2021 zal de Stichting wanneer daarvoor gevraagd, het oprichten van nieuwe opvangcentra in de
regio ondersteunen.

2. Uitbreiding opvangcapaciteit.
- De Stichting streeft naar de uitbreiding van de opvangcapaciteit met de bouw van maximaal
56 nieuwe hokken. Hiervoor is het nodig de egelopvang opnieuw in te richten (zie schetsplan). De
hokken kunnen dan geplaatst worden in een nieuwe revalidatieruimte, een aparte schimmel/
coccidioseruimte en een vergrote ziekenboeg. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden
(subsidieverstrekkers) probeert de Stichting dit plan grotendeels in 2021 te realiseren.

- De plaatsing van een nieuw keukenblok is nodig om het verzorgen van egels in de revalidatieruimte
efficiënt te kunnen uitvoeren. De kraan kan worden aangesloten op een waterpunt in het naast
gelegen washok in de ruimte van de heemtuin.
- Ook zal een groot gedeelte van de droge opslag, nu aanwezig in de revalidatieruimte, verplaatst
moeten worden. Gedacht wordt aan het plaatsen van een container met een inhoud van circa 30m3
voor de zuidmuur van de opvang. De container fungeert ook als zonwering ter verbetering van het
klimaat in de binnenruimte in de zomer.
Als alternatief kan de buitenopslagruimte waterdicht gemaakt worden om droge opslag mogelijk te
maken. Klimaatbeheersing in de zomer kan dan gerealiseerd worden met een zonnescherm aan de
zuidmuur van de opvang in combinatie met een mechanisch koelingssysteem in de binnenruimte.

- De egels in de ziekenboeg mogen niet in winterslaap gaan. Daarom zullen twee
verwarmingselementen geplaatst worden.
Een gedeelte van bovenstaande plannen hebben goedkeuring nodig van de gemeente en buy-in van
de gebruikers van de heemtuin . We zullen hen in het eerste kwartaal van 2021 benaderen.
3. Aanpassingen van de wet natuurbescherming
- De Stichting participeert in het provinciaal overleg van dierenopvangorganisaties over het
ontwikkelen van een beleidslijn voor vergoedingen aan dierenopvangcentra en aanpassingen aan de
wet natuurbescherming. De Stichting wordt in dit overleg op provinciaal niveau vertegenwoordigd
door Stichting DierenLot in de persoon van Daniëlla van Gennep.

Vrijwilligersbeleid:
Er werken alleen vrijwilligers bij de Stichting. Niemand wordt betaald en al het ingezamelde geld gaat
naar de egels. Vooralsnog komt de opvang geen handen te kort; in tijden van hoge egeldruk willen
mensen in de naaste kennissenkring van de vrijwilligers ook wel een handje helpen. Echter, de

toename in het aantal te verzorgen egels maakt het noodzakelijk dat de Stichting actief op zoek gaat
naar een toename van het aantal vrijwilligers, die structureel kunnen worden ingezet.
1. Werven nieuwe vrijwilligers
- De Stichting zal vacatures blijven publiceren op de website en andere multimedia kanalen van de
egelopvang. Tevens zullen we regelmatig het aanbod controleren op de site
Zoetermeervoorelkaar.nl. Deze site is onderdeel van de vrijwilligersondersteuning in de gemeente
Zoetermeer. Ten slotte blijft mond op mond reclame een belangrijk mechanisme om nieuwe
vrijwilligers te werven.
- De werkzaamheden van de egelopvang worden ondersteund door Ipse de Bruggen en Middin. Dit
zijn echte win-win relaties en we willen in de komende jaren proberen deze (of soortgelijke) relaties
verder uit te bouwen.
2. Vrijwilligersverloop
- De Stichting streeft er naar om het verloop van vrijwilligers zo klein mogelijk te houden. Daarom
wordt aan vrijwilligers met aanleg en interesse de mogelijkheid geboden zich te ontwikkelen op het
terrein van egelverzorging.
- De Stichting streeft er naar de vrijwilligers een warme plek te bieden, waar men zich gewaardeerd
voelt. We proberen de vrijwilligers direct te betrekken bij het wel en wee van de egelopvang d.m.v.
regelmatige verstrekking van informatie; onder andere door het 4x per jaar uitgeven van een
nieuwsbrief. Een ideeënbus is in het leven geroepen om de vrijwilligers de mogelijkheid te geven hun
ideeën (desgewenst anoniem) aan het bestuur kenbaar te maken. Tevens is er een
vertrouwenspersoon aangesteld. We zullen aan het einde van 2021 evalueren of de vrijwilligers dit
als een positieve bijdrage hebben ervaren.

Promotie activiteiten ter ondersteuning van fondsen wervingsactiviteiten:
De Stichting hanteert een uitgebreid palet aan promotie mogelijkheden om te werken aan
naamsbekendheid, één van de sleutels tot het succesvol werven van vrijwilligers en aantrekken van
donaties en subsidies. Gezien de toename in operationele kosten (medisch, voer) zal de Stichting
onverminderd met de volgende activiteiten doorgaan:
- promotie via sociale media (website, Instagram, Facebook);
- deelname aan het organiseren van een Open Dag;
- ontvangst van groepen;
- deelname aan Nederland Doet;
- publiciteit d.m.v. artikelen in streekbladen, dagbladen;
- ondersteunen van onderzoeksprojecten;
- publiciteit rond het uitzetten van egels;
- collecteren, inzamelen emballagebonnen. adoptie egelhokken, inzamelen cartridges, kleding,
papier, etc.;
- onze educatieve activiteiten, het geven van presentaties, gastlessen;

- participeren in overlegorganen;
- verkoop van egel gerelateerde producten via het winkeltje;
- en we overwegen de verkoop van egel gerelateerde producten via de website mogelijk te maken .

Financiën:
Financieel was 2020 een heel moeilijk jaar door de impact van de coronacrisis, waardoor veel van
onze activiteiten geen doorgang konden vinden. Dit resulteerded in een ernstig verlies aan
inkomsten. Daarnaast stegen de kosten voor de dierenarts en verzorging significant door de sterke
toename in het aantal egels die een behandeling nodig hadden.
We verwachten voor 2021 weinig verbetering in onze financiële situatie met het voortduren van de
coronacrisis en het steeds maar toenemende aantal egels die verzorging behoeven. We gaan
onderzoeken of we onze positie kunnen verbeteren door een (hogere) bijdrage per egel te vragen
aan de regio’s waarvoor we egels opvangen. Ook zullen we tijdig de subsidieaanvragen uit doen
gaan, die in 2020 zijn blijven liggen door het opstappen van het vorige bestuur.
De herinrichtingsplannen zijn niet in de begroting opgenomen, omdat deze projecten na de nodige
besluitvorming apart worden gefinancierd.

Begroting 2021
Uitgaven (in €)
Huisvesting
Medische kosten
Verzorging
Diverse Beheerskosten
Overige kosten

4480
6250
4300
750
900

totaal

16680

Inkomsten (in €)
Bijdragen en giften
Donaties
Overige inkomsten
Verkopen winkel

3550
6020
6710
400

totaal

16680

