Beleidsplan 2021- 2023 Stichting Egelopvang en omstreken

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
verwezen, 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 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 2021 hebben we alle verbouwingaspiraties kunnen realiseren met dank aan een aantal gulle
gevers ( zie jaarverslag 2021). In de komende twee jaar willen we ons concentreren op het realiseren
van onze andere ambities in deze planperiode.
- de Stichting geeft prioriteit aan 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 het doel de opvang als een aantrekkelijk
werklocatie voor vrijwilligers te houden. Daarnaast zullen we de samenwerkingsverbanden met
zorginstellingen proberen te versterken en zoeken naar potentiele nieuwe ‘win win’ relaties.
- Verschillende activiteiten zullen worden ondernomen om voldoende inkomsten te genereren voor
een gezonde balans; de Stichting streeft naar een reserve van 1 jaar begroting.

Hoofdstuk 4. Sterkten en zwakten
Sterkten:
- De Stichting heeft een jarenlange ervaring met de opvang van egels;
- De Stichting heeft uitstekende, moderne opvangfaciliteiten;
- 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:
- Het bestuur van de Stichting begint op stoom te komen, maar is vaak nog zoekende;
- De wet natuurbescherming sluit niet aan bij de opvangpraktijk;
- Hoewel de aanloop van nieuwe vrijwilligers groot is, wordt dat gespiegeld door het aantal
vertrekkende vrijwilligers;
- Een aantal sleutelposities in de organisatie zijn onderbezet of dreigen vacant te worden.

Hoofdstuk 5. Stappenplan
Groei aantal binnengekomen egels / verzorging egels:
In het beleidsplan van de Stichting is voor de periode 2021 t/m 2023 uitgegaan van een groei van het
aantal aangeboden egels.
Voor het jaar 2021 is gekozen om de opvang te verbouwen en de opvangcapaciteit te vergroten. De
extra opvangcapaciteit kwam goed van pas. Het aantal opgevangen egels schoot van 589 in 2020
naar 694 in 2021.

Ondanks de enorme druk die dit gaf voor de telefoondienst, medische ploeg, babyverzorgers en
egelverzorgers en alle andere vrijwilligers daar om heen, zijn we erin geslaagd om alle dieren de
juiste zorg te bieden. Een enorme prestatie!
We moeten er rekening mee houden dat het aantal dieren in 2022 ook zal toenemen. Om de druk op
de vrijwilligers en de opvang binnen de perken te houden, moeten er in 2022 een aantal maatregelen
genomen worden.
De maatregelen moeten gericht zijn op:
a) het terugdringen van de toestroom van egels, met name in het najaar.
b) een betere verdeling van de kleinste thuiszorgegels (baby's)
c) sneller uitzetten van egels, eventueel eerst via een gesloten tuin.
1. Samenwerken met andere wild opvangcentra.
De samenwerking met andere wildopvangcentra zal worden uitgebreid en versterkt dmv het delen
van opvangcapaciteit, ervaring en het geven van ondersteuning.
- Een app-groep met opvangcentra in Delft, Den Haag en het Westland is in november 2020 gestart
met als doel het delen van capaciteit en ervaring.

- Veel egels worden gebracht door dierenambulance Leiden en dierenhulpverlening Woerden. Voor
2022 willen we kijken of we ter plaatse opvangcentra kunnen (laten) oprichten. Egelopvang
Zoetermeer zou ze kunnen ondersteunen met expertise.
- De drukte in de opvang kan verminderd worden door egels sneller door te sluizen naar gesloten
tuinen. Door contact te leggen met Stichting Egelzorg in Alphen ad Rijn, hopen we egels na genezing
naar hen te kunnen doorsturen. Egelzorg heeft een aantal uitwenverblijven. We hopen dat een deel
van onze egels in hun tuinen mag revalideren.

- De druk op de vrijwilligers kan mogelijk ook verlicht worden door het inrichten van een pop-up
opvang van tijdelijke aard op een plek dicht bij de woonadressen van de baby-verzorgers tijdens de
drukke periode. De Stichting zal deze optie onderzoeken.
Vrijwilliger beleid:
Er werken alleen vrijwilligers bij de Stichting. In 2021 zijn er veel nieuwe vrijwilligers aangetrokken,
maar helaas heeft dat niet geleid tot meer thuiszorgers. In 2022 moeten de moederloze baby's thuis
verzorgd worden. Maar we moeten kijken of de wat grotere dieren met extra bezetting in de opvang
opgevangen kunnen worden.
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 Stichting zal proberen vrijwilligers te werven die bereid zijn korte avonddiensten te draaien of
die geïnteresseerd zijn in de baby-thuiszorg.
- De werkzaamheden van de egelopvang worden al enige jaren ondersteund door Ipse de Bruggen en
Middin. In 2021 zijn we ook samenwerkingsverbanden aangegaan met de Ambachten Werkplaats
(Piëzo), Swetterhage en de Springplank. Dit zijn echte win-win relaties; we proberen in de komende
jaren 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 tot ‘medisch teamlid’.
- De Stichting biedt ook mogelijkheden aan vrijwilligers om zich in te zetten bij taken in het
egelonderwijs, promotie, fondsenwerving, klussen, administratie en het zoeken naar en begeleiden
van nieuwe vrijwilligers.
- 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 dmv
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 (als gewenst anoniem) aan het bestuur kenbaar te maken. Tevens is er een
vertrouwenspersoon aangesteld. We zullen aan het einde van de planperiode 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 proberen door te gaan (zo ver als mogelijk gezien de
Corona pandemie):
- promotie via sociale media (website, instagram, facebook),

- deelname aan het organiseren van een Open Dag; ontvangst van groepen,
- deelname aan Nederland Doet ,
- publiciteit dmv artikeltjes in streekbladen, dagbladen,
- ondersteunen van onderzoeksprojecten,
- publicitair uitzetten van egels,
- collecteren, inzamelen emballage bonnen. 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 onze website.
Aanpassingen aan de opvang van technische aard
- De vloerbedekking in de revalidatie en huidziekte-afdelingen is versleten. Tevens zitten er zwakke
plekken in de vloer. De Stichting zal onderzoeken of het mogelijk is de vloer te renoveren en nieuwe
vloerbedekking te leggen.
- De keukenblokken in de ziekenboeg ‘1’- en in de huidziekte-afdelingen zijn respectievelijk ernstig
aangetast door schimmel en slijtage. Ze moeten nodig vervangen worden.
- De buitenrennen hebben last van wateroverlast gedurende perioden van hevige regen. De Stichting
is van plan om in de zomer van 2022 de buitenrennen te overkappen met een constructie van
opklapbare dekplaten.
Aanpassingen van de wet natuurbescherming:
- De Stichting participeert in het provinciaal overleg van Dierenopvang organisaties 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.

Hoofdstuk 6 Financiën
Financieel was 2021 een gunstig jaar. Naast veel particulieren hebben een aantal stichtingen en
gemeenten gul bijgedragen aan de financiering van onder andere een verbouwing en de computer
(zie jaarverslag). Hierdoor hebben wij onze doelstelling van een reserve van een jaar begroting ruim
bereikt.
Een tegenvaller was dat door corona de egellessen op scholen, rondleidingen op de Egelopvang en
verkoop uit de winkel niet of nauwelijks plaatsvonden.
Voor 2022 verwachten wij een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Naast de reguliere uitgaven
gaan wij inzetten op het realiseren van diverse projecten zoals, nieuwe keukenblokken, herinrichting
buitenhokken en tuin. Tevens zullen we onderzoeken of het mogelijk is een nieuwe vloer en
vloerbedekking te realiseren in de revalidatie en huidziekte afdelingen, naast het opzetten van een
pop-up opvang.

Door corona blijft het “koffiedik kijken” maar omdat wij een degelijke financiële reserve hebben
kunnen wij 2022 met vertrouwen tegemoet zien.

Begroting 2022
Uitgaven (in €)
Huisvesting
Medische kosten
Verzorging
Diverse Beheerskosten
Overige kosten

4750
7750
6750
750
2000

totaal

22000

Inkomsten (in €)
Bijdragen, donaties en giften
Inzamelacties
Educatie en verkoop winkel
Overige inkomsten

9250
6300
3250
3200

totaal

22000

