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Alle foto’s in dit jaarverslag zijn gemaakt door vrijwilligers van de Egelopvang Zoetermeer e.o.
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Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2020 heeft de egelopvang hard geraakt. In het eerste kwartaal van het jaar trad het voltallige
dagelijkse bestuur terug, waardoor tal van zaken zijn blijven liggen. Ook werd de egelopvang, zoals
iedereen in de wereld, getroffen door de COVID pandemie, wat resulteerde in een ernstig verlies aan
inkomsten. Bezoekers van de opvang konden niet meer worden toegelaten, inkomsten uit presentaties
verdampten en allerlei promotieactiviteiten waren niet meer mogelijk. Hier bovenop nam het aantal
egels dat in 2020 verzorging nodig had dramatisch toe tot 504.
De egels zijn in 2020 echter niets te kort gekomen dankzij het harde werk van een grote groep
toegewijde vrijwillig(st)ers, die de opvang draaiende hebben gehouden. Een nieuw bestuur is gevonden,
dat langzamerhand ingewerkt raakt. Een aantal bijzondere financiële injecties hebben de balans een
positief gezicht gegeven. Het bestuur is samen met de andere vrijwilligers aan de slag gegaan om een
nieuw perspectief uit te werken voor de komende jaren, met als belangrijkste doel om een degelijk
fundament te bouwen ter ondersteuning van de huidige regionale betekenis, die de egelopvang in de
loop der jaren heeft opgebouwd. Het jaar 2021 zal geen gemakkelijk jaar worden, maar wel één met een
nieuw positief perspectief!
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De stichting
Doelstellingen
De doelstellingen van de stichting (opgericht op 17/01/1994) zijn als volgt:
1. De stichting heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing,
door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk 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 en draagt actief uit, in het
bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de
natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

Erkenning
De egelopvang voldoet aan de eisen voor de opvangcentra van wilde dieren.
De opvang heeft een ANBI status en is een DierenLot beneficiant.

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).

Organisatie van de stichting

De egelopvang is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen betaalde krachten in dienst. Onkosten worden
wel vergoed. Alle bestuursleden, leden van het medisch team, mestonderzoek, medisch beheer, etc.
verrichten de werkzaamheden onbetaald naast hun baan, gezin en andere bezigheden.
De Stichting heeft een matrix organisatiestructuur, waarbij het hart van de organisatie gevormd wordt
door de opvang van en zorg voor egels. De opvang wordt ondersteund door verschillende functies, zoals
inkoop, medisch beheer, menskracht, informatieverstrekking, fondsenwerving en technisch onderhoud.
In totaal zijn er zo’n 80 vrijwilligers die zich inzetten voor de egelopvang.
Iedere dag komt er een verzorgingsploeg naar de opvang. Daarnaast zijn er enkele stageplekken voor
scholieren die een (maatschappelijke) stage moeten vervullen.
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Het bestuur
In 2020 is de samenstelling van het bestuur veranderd.
Hieronder de namen van de bestuurders en de datum van officiële overdracht (KvK inschrijving):
Voorzitter:
Het voorzitterschap is overgedragen van Erica Singerling (april 2020) aan Geert Konert (januari 2021).
Geert is pas aan het eind van het jaar officieel als voorzitter ingeschreven bij de KvK met als
ingangsdatum 1 januari 2021, maar was al eerder in deze functie gestart.
Secretaris:
Deze functie is overgedragen van Marja Beltman aan Ilona van der Tang (april 2020).
Penningmeester:
Deze functie is overgedragen van Kees Buisman aan Danny Hagedoorn (april 2020).
Algemeen lid:
Er zijn geen wijzigingen geweest in deze positie. De algemene leden Shirley Weening en Tije Feijen zijn
aangebleven gedurende het gehele jaar.
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Hulpverlening
In 2020 heeft de opvang 504 egels binnen gekregen. Van klein stekelballetje tot bijna kale juweeltjes.
Een flink aantal! Het is dan ook een druk jaar geweest, met als extra uitdaging de COVID-19 crisis.
Gelukkig is de hulp aan de egels onverminderd doorgegaan dankzij de inzet van alle vrijwilligers en
mensen die de egelopvang een warm hart toedragen.

Baby egel

Juwel was bijna alle stekels kwijt, maar
is succesvol behandeld.

Enkele bijzondere gevallen
Sommige ‘gevallen’ zorgden voor een uitdaging in het afgelopen jaar. Hieronder een foto van Alexandra.
Ze had een akelig abces bij haar oor, wat ze hardnekkig open krabde. Maar hoe voorkom je dat?
De oplossing lag in nagelkapjes. Het ziet er misschien wat vreemd uit, maar het werkte wel.

Alexandra met haar nagelkapjes
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En wat te denken van Giganta? Dit is de
zwaarste egel die we ooit in de opvang hebben
binnen gekregen. Met 1894 gram circa twee
keer zo zwaar als een standaard egel.
Na een dieetkuur en veel bewegen kon ze de
opvang met een gewicht van 1400 gram
verlaten. Nog steeds een respectabel gewicht,
maar stukken beter dan waarmee ze binnen
kwam.

Egel Giganta: 1894 gram!
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Egels in grafieken
Er zijn in totaal 504 egels binnen gekomen in het jaar 2020.
In onderstaande tabel is te zien hoe deze egels over het jaar verdeeld waren; en hoe dit zich verhoudt
met voorgaande jaren. Hier is te zien dat we de afgelopen jaren steeds meer dieren binnen krijgen.

Deze dieren kwam uit Zoetermeer en 52 plaatsen in de regio. Hieronder is te zien waar de dieren
vandaan kwamen. Alle locaties onder de 18 egels zijn bij elkaar geteld onder ‘overig’. Hier is ook te zien
dat een opvanglocatie rond Woerden/Nieuwegein en/of Leiden de druk op onze locatie zou verlichten.

Aantal dieren binnengekomen per stand/dorp/gebied.
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Herkomst egels in de opvang Zoetermeer in het jaar 2020
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Binnen Zoetermeer kwamen de dieren het vaakst uit de wijken Rokkeveen en Oosterheen.
In de tabel hieronder is deze verdeling per wijk te zien:

Egels per wijk
Behalve een distributie van egels per locatie, zit er natuurlijk ook verschil in de egels die binnen komen.
Hieronder inzicht in het gewicht van de dieren die binnen gekomen zijn gedurende 2020:

Binnengekomen egels in 2020 per gewicht (in
grammen)
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Gewichtsverdeling binnen gekomen egels 2020.
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Verdeling egels over het jaar
In de tweede helft van het jaar komt zo’n tweederde deel van de egels binnen. In het najaar zijn het
vooral de jonge, onervaren egels. In september dieren die hun moeder zijn kwijt geraakt en het niet
alleen redden. In oktober en november zijn het vaak de dieren die om een bepaalde reden niet genoeg
eten kunnen vinden om zich klaar te maken voor de winterslaap.
Egels uitzetten
De meeste dieren worden weer in Zoetermeer of omgeving uitgezet. In 2020 is ook een mooi gebied
gevonden in Wassenaar. Daar hebben al tientallen egels een nieuw onderkomen gevonden. De egels
mogen maximaal 12 maanden in de opvang blijven.

Een van de uitgezette egels. Snel het groen in!
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Educatie & Publiciteit

De egelopvang heeft zich ook in 2020 weer ingezet voor educatie. Een uitdagend jaar, want veel
activiteiten konden niet door gaan dit jaar.
Egellessen
De opvang heeft vrijwilligers die gastlessen over egels geven. Hierbij wordt verteld over de egel in het
wild en in de op opvang. Hiervoor wordt lesmateriaal meegenomen (maar geen levende egels!).
Er zijn minder lessen gegeven dan normaal; namelijk vijf stuks.
Leskist
De egelopvang heeft een leskist en opgezette egels, die uitgeleend worden aan kinderen die een
spreekbeurt moeten houden. Ook in 2020 zijn deze diverse keren uitgeleend. Door de COVID crisis is dit
helaas wel veel minder geweest dan normaal.
Bezoek
Door de COVID zat een open dag er helaas niet in en ook andere evenementen waar de opvang normaal
aan deel neemt zijn niet doorgegaan. Bezoek was zeer beperkt mogelijk.
Nieuwsberichten
Gedurende het jaar zijn er diverse nieuwsberichten geschreven door nieuwsbladen en websites, zoals
het Streekblad. Deze berichten gingen over de opvang zelf, maar bijvoorbeeld ook over projecten waar
de egelopvang bij betrokken is geweest. Enkele voorbeelden zijn de Wassenaarse Krant en de Telegraaf,
die aandacht besteedden aan het uitzetten van egels in Wassenaar.
Projecten
De volgende projecten zijn uitgevoerd gedurende 2020, waarbij de egelopvang een rol heeft gespeeld
Zenderproject
Egelwerkgroep Nederland heeft in samenwerking met Silvavir ecologisch advies een project uitgevoerd
om meer te weten te komen over het leven van egels in de stad. Hierbij werden diverse onderwerpen
onderzocht, zoals de routes en afstanden die worden afgelegd, voorkeuren voor habitat, of er vaste
plekke bezocht worden en hoe de nesten er uit zien. De rol die de egelopvang hier bij gespeeld heeft is
dat enkele egels die uitgezet mochten worden eerst van een zender zijn voorzien door deze
projectgroep. Dit in tegenstelling tot Steenwijk, waar de onderzoekers dieren uit het wild hebben
gevangen. De dieren zijn van juni t/m augustus gevolgd en zijn gedurende die periode regelmatig
gecontroleerd op hun gezondheid. De zenders zijn daarna verwijderd (de dieren zijn uiteraard in vrijheid
gelaten). Dit onderzoek is ook in samenwerking met de Gemeente Zoetermeer en de Zoogdiervereniging
gedaan.
Meer informatie over dit project is te vinden op o.a.: https://www.egelwerkgroep.com/zenderproject,
https://www.silvavir.com/project/zenderonderzoek-egels/ en op
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26977 (hier staan de
bevindingen). Ook diverse media hebben hier over gerapporteerd (zoals: Streekblad Zoetermeer,
Omroep West en BNNVARA).

13

Wildcamera project “zoogdieren in de achtertuin”
Het burgerwetenschapsproject (‘citizen science‘) ‘WILDCAMERA – zoogdieren in de achtertuin’ is een
project dat niet alleen op egels is gericht, maar op alle dieren die in de tuinen van burgers voorkomen. Er
wordt niet alleen informatie verzameld, maar ook worden de tuineigenaren ervan bewust gemaakt dat
de inrichting en het beheer van hun tuin van invloed is op de biodiversiteit. Er zijn inmiddels honderden
tuinen onderzocht in diverse gemeenten (zeker 15). De egelopvang is gelinkt aan dit project,
voornamelijk doordat vier vrijwilligers zich ingezet hebben voor dit project (o.a. plaatsen van camera’s
en het analyseren van beelden) en er ook een camera heeft gestaan in de tuin van de egelopvang.
Meer informatie kan gevonden worden op o.a. de website van Silvavir, die dit onderzoek samen met
Wageningen University and Research (WUR) en Natuurpunt (BE) uitvoert:
https://www.silvavir.com/project/wildcamera-zoogdieren-in-de-achtertuin/
Ook dit project heeft aandacht gekregen via diverse media (Nature Today, Trouw, BNNVARA, etc.) en er
worden beelden geplaatst op de speciale Facebook pagina van het project.

Camerabeelden van een van de geplaatste camera’s tijdens dit project.
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Social media
Op onze eigen social media zijn wij onverminderd doorgegaan met het delen van informatie, leuke foto’s
en filmpjes en updates over de opvang. De opvang is actief op de volgende kanalen:
Website

http://www.egelopvang.nl/zoetermeer/
Op onze website is het meeste aan informatie te vinden. Denk hierbij aan algemene
informatie over ‘de egel’, wanneer heeft een egel hulp nodig, informatie over de
egelopvang, welke dieren zijn binnengekomen en vertrokken, tuintips, mogelijkheid tot
donaties/sponsoring/adoptie egelhokken en knutseltips.

Facebook

www.facebook.com/egelopvang.zoetermeer
Hier worden regelmatig foto’s, oproepjes en andere updates geplaatst

Instagram

www.instagram.com/egelopvangzoetermeer Regelmatig worden hier foto’s en filmpjes
geplaats. Daarnaast worden hier ook oproepjes gedaan en informatie gedeeld.

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCAWG2ff2kItnfVMotKKLV9g Hier worden vooral
filmpjes geplaatst t.b.v. de website. Zo zijn hier in 2020 filmpjes geplaatst van Juwel (een
egel met bijna geen stekels) en spelende baby egeltjes.

TikTok

(NIET in beheer van de Egelopvang Zoetermeer e.o.)
Eind 2020 heeft Mandy Blom (biologie docent en) actieve TikTokker met een groot
aantal volgers) ons benaderd om filmpjes te mogen maken in onze opvang en die te
plaatsen op TikTok. Een mooie kans om een (veelal jonge) groep meer te vertellen over
‘de egel’ (en de opvang). De eerste filmpjes zijn inmiddels geplaatst en worden goed
bekeken. Wij delen deze beelden ook op onze eigen social media.

Een stukje van de egel(educatie)tuin bij de opvang.
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Donaties en opbrengsten

Ook in 2020 hebben wij veel mogen ontvangen. Alle hulp wordt enorm gewaardeerd. Zonder deze hulp
geen egelopvang! Iedereen die een steentje heeft bijgedragen in de vorm van tijd en energie of spullen
en geld: HEEL ERG BEDANKT!!
In dit hoofdstuk benoemen we diverse acties die gehouden zijn voor ophalen van geld en spullen.

Adoptie hokken
Het is mogelijk om een hok met egel te adopteren voor een half jaar of een jaar. De adoptant krijgt een
certificaat en informatie over egels in het algemeen en over de egel die op dat moment in het hok zit. Dit
project heeft in 2020 goed gelopen en zal ook in 2021 worden voortgezet. In 2020 zijn 8 hokken voor een
half jaar en 37 hokken voor een jaar geadopteerd. Dit heeft een totaal van 2090 euro opgeleverd.

Statiegeldactie
Ook in 2020 hebben klanten van diverse supermarkten hun statiegeldbonnetjes gedoneerd bij de
supermarkten van Jumbo (Rokkeveen, Oosterheem) en Albert Heijn (Seghwaert, Rokkeveen). Daarnaast
is er contact geweest met diverse supermarkten om acties te mogen doen gedurende 2021.

Collecte
De jaarlijkse collecte was dit jaar door de COVID crisis was lastiger. Gelukkig konden wij toch een collecte
doen, al heeft deze wat minder opgeleverd dan het voorgaande jaar. We hebben daar dit jaar ook een
QR code bij gebruikt; deze is echter weinig gebruikt.

Sponsorkliks
Op onze website kan geklikt worden naar een site waar meer dan 400 winkels staan vermeld. Denk aan
Bol.com, Zalando, HEMA, Fonq.nl, Thuisbezorgd.nl, etc. Van elke aankoop die via Sponsorklik wordt
gedaan, ontvangt de egelopvang een bepaald percentage van het aankoopbedrag. Dat heeft ons in 2020
iets meer dan 200 euro opgeleverd.

Winkeltje
Na in 2019 flink ingezet te hebben op verkopen uit het winkeltje, is er in 2020 een stuk minder verkocht.
Dit komt deels doordat er veel minder in het winkeltje is en deels omdat er minder focus is geweest op
het verkopen. Onder andere omdat er geen gelegenheid geweest is op evenementen te staan.

Tijd & energie
Ja, ook dat is een waardevolle donatie! Naast de onmisbare vrijwilligers hebben ook andere mensen hun
tijd gebruikt om iets voor de opvang te doen. Van mensen die hun steun leveren via social media en emails, een egel vinden/brengen of hun netwerk aanspreken tot mensen die klusjes doen in allerlei
vormen, zoals bijvoorbeeld de geweldige hulp die we krijgen via Ipse de Bruggen en Middin.

Kleding inzamelen
Via Dierenlot heeft de egelopvang twee kledingcontainers staan, waarin oude kleding en schoeisel
verzameld kan worden. De egelopvang krijgt hiervoor een vergoeding. Gedurende 2020 is er 2525 kg
opgehaald (Q1: 915 kg, Q2: 360 kg; Q3: 345 kg; Q4: 905 kg). Dit heeft 505 euro opgeleverd voor de
opvang (een deel van deze opbrengst wordt in 2021 op onze rekening gestort).
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Sponsoring van goederen
Naast financiële bijdragen ontvingen wij in 2020 ook goederen van mensen. Dit varieerde van papier en
lapjes tot voerbakjes en voer, een wasmachine en een droger (die eind 2020 zijn geïnstalleerd) tot
spullen voor de inrichting, zoals een keukenblok, radiator, etc.

Gedoneerde wasmachine, droger en keukenbokje

Papier gaat er hard doorheen (een voor en na foto van een van de hokken).
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Crowdfunding
In 2020 zijn enkele crowdfunding projecten opgezet via Dierendonatie.nl. Hierdoor hebben wij
warmtematjes, weegschalen & handschoentjes, speciaal voer voor jonge en zieke egeltjes en twee
egelrennen kunnen aanschaffen.

De aangeschafte weegschalen en warmtematjes

Dat eten….dat gaat er wel in
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Buitenverblijven bij de Egelopvang Zoetermeer e.o.

Sponsors

Stichting Dierenlot ondersteunde ons in 2020 met o.a. kledingcontainers.

Terrabyte sponsorde de site www.egelopvang.nl

Diertotaal Utopia aan de Broekwegzijde verleende korting op de aanschaf van
Igelfutter

Dierenartspraktijk de Grauw verleent korting

Jelierse Verzekeringen verstrekt korting op de verzekeringspremie
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Plannen voor 2021
De plannen voor het jaar 2021 staan in meer detail beschreven in ons beleidsplan 2021.
In de komende drie jaar gaat de opvang van egels onverminderd door met de verwachting dat de
aantallen verder zullen groeien (500+ egels/jaar); de Stichting wil met in achtneming van de werkdruk en
financiële mogelijkheden extra opvangruimte creëren om de verwachte groei te kunnen accommoderen.
Daarbij is belangrijk dat er ingezet wordt op het stimuleren van de opzet van opvangcentra elders, zodat
de druk op de locatie Zoetermeer kan worden verminderd. Een verdere groei van het aantal egels zal
namelijk naar verwachting te veel druk opleveren voor de financiën en de vrijwilligers.
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 wordt verder uitgebouwd met als doel dat de opvang een aantrekkelijk
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.
Deze plannen zullen verder uitgewerkt worden gedurende het jaar.
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We sluiten af met een foto van een van de snotneusjes uit de opvang.
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