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Voorwoord van de voorzitter
We mogen met trots terugkijken op het jaar 2021. Ondanks de beperkingen die veroorzaakt werden
door de COVID pandemie, hebben we met succes niet minder dan 694 hulpbehoevende egels
opgevangen. De geweldige inzet van onze vrijwilligers en ondersteuning van verschillende
zorginstellingen hebben deze geweldige prestatie mogelijk gemaakt. Vooral de vrijwilligers die zich dag
en nacht hebben ingezet om het welzijn van de jongste dieren te borgen is bewonderingswaardig.
In 2021 hebben we ook al onze verbouwingsaspiraties waar kunnen maken. Met dank aan onze sponsors
en veel extra handen hebben we de capaciteit van de opvang enorm kunnen uitbreiden,
klimaatbeheersing kunnen realiseren en verschillende technische hulpmiddelen kunnen aanschaffen.
Het plaatsen van een zeecontainer voor de opslag was een indrukwekkende operatie, die een bedrijf
kosteloos voor ons heeft uitgevoerd. Geweldig.
Ook financieel was 2021 een prachtig jaar, ondanks dat veel van onze activiteiten waar we geld mee
verdienen, niet door konden gaan. We konden de jaarboeken met een mooie toename van onze reserve
afsluiten. We zijn alle donateurs en sponsors meer dan dankbaar. We hopen dat 2022 in vele opzichten
net zo’n mooi jaar zal zijn, maar misschien mogen we zelfs op een nog mooier jaar rekenen als we de
pandemie achter ons kunnen laten.
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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. Elke dag worden de egels verzorgt door een groep verzorgers en
het medisch team. De opvang wordt ondersteund door verschillende functies, zoals inkoop, medisch
beheer, menskracht, informatieverstrekking, fondsenwerving, technisch onderhoud en bestuur.
In totaal zijn er zo’n 80 tot 90 vrijwilligers die zich inzetten voor de egelopvang. Daarnaast zijn er enkele
stageplekken voor scholieren die een (maatschappelijke) stage komen vervullen. Afbeelding 1 geeft het
organogram van de stichting weer.
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Afbeelding 1: Organogram

Het bestuur
In 2021 is een nieuwe penningmeester aangetreden: Frits Koffijberg (maart 2021). De overige
bestuursleden zijn hetzelfde gebleven, waardoor het bestuur nu uit de volgende vijf mensen bestaat:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen lid:

Geert Konert
Ilona van der Tang
Frits Koffijberg
Shirley Weening
Tije Feijen

Het bestuur wordt ondersteund door Marita Portheine, die het Medisch Beheer vertegenwoordigt en 2e
penningmeester is.
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Hulpverlening
In 2021 heeft de opvang 694 egels binnen gekregen. Dat is een flinke stijging t.o.v. vorig jaar toen we er
504 hadden. Ook dit jaar bleven we als extra uitdaging de COVID-19 crisis houden. Het verzorgen van
zulke aantallen dieren in kleine ruimtes (waardoor we ook niet met te veel mensen tegelijk konden
werken) was flink aanpoten. Gelukkig is de hulp aan de egels onverminderd doorgegaan dankzij de inzet
van alle vrijwilligers en mensen die de egelopvang een warm hart toedragen. Wat een toppers!

Enkele bijzondere gevallen
Er zijn altijd wel wat egels die je wat meer bij blijven.
We delen graag een paar bijzondere gevallen met jullie:
▪

Het meest bijzonder egeltje was met stip Vita, met haar vertiligo-achtige afwijking waardoor ze
prachtige pigmentloze roze vlekjes had.

▪

Furie was veruit het meest boze én meest populaire egeltje op Facebook.

▪

De kortste egelnamen in 2021 waren Ip en Bo en de langste was:
Wieistochdiemandieopzondaghetvleessnijdt.

▪

De kleinste egeltjes die in 2021 zijn binnengekomen waren een paar uur oud en wogen slechts 19,5
gram (de baby’tjes van mama's Quinty en Eline).

▪

De zwaarste egel die is binnengekomen was Karlijn met 1378 gram (exclusief de 283 gram van haar
superschattige 4-ling)

▪

De lelijkste egel in 2021 was ons schurftenkind Madegaskar. Die is inmiddels weer superknap.

▪

De mooiste egel was onze blonde prachtige volle Pip.

▪

Wist je dat Feyenoord en Ajax in de egelwereld wel samengaat, een soort van?

▪

We hebben dit jaar 6 egeltjes binnengekregen die zijn vernoemd naar hun stekels: Stekeltje,
Brammetje Prik, Prikkie, Prikkebeen, Prik en Prikkeltje.

▪

Jaws is bij ons binnen gekomen met een gebroken kaak. Nu zijn beugel eruit is mag hij bijna naar
buiten.
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Overzichten egel data
Totaal aantal dieren, per maand
Er zijn in totaal 694 egels binnen gekomen in het jaar 2021.
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. We
hadden verwacht dat we een verdere stijging zouden zien, maar dat het er zo veel zouden zijn… Het is
onduidelijk wat de reden is van de toename. Mogelijk draagt een verstoord ecosysteem hier aan bij. De
opvang zou graag meewerken aan een studie om antwoorden te vinden. Net als andere jaren zijn in het
najaar de meeste dieren binnen gekomen. 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.

Tabel 1: Aantallen egels binnen gekomen per jaar (2015-2021)
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Aantal dieren per locatie (vindplaats)
In de volgende twee afbeeldingen is te zien waar de egels die zijn opgevangen vandaan kwamen.
Bij afbeelding 2 zijn alle locaties onder de 20 egels zijn bij elkaar geteld onder ‘overig’ om het
overzichtelijk te houden. Bij het kaartje van afbeelding 3 zijn de dieren waarvan niet bekend is waar ze
vandaan komen opgeteld bij “Zoetermeer”.

Afbeelding 2: Aantal dieren binnengekomen per stad/dorp/gebied (2021).
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Afbeelding 3: Herkomst egels in de opvang Zoetermeer (2021)
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Aantal egels uit Zoetermeer per wijk
Binnen Zoetermeer kwamen de dieren het vaakst uit dezelfde wijken als vorige keer: Rokkeveen en
Oosterheem. In de tabel hieronder is deze verdeling per wijk te zien:

Tabel 2: Egels per wijk (2021)
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Verdeling binnengekomen egels per gewicht
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 2021 (afbeelding 4):

Afbeelding 4: Gewichtsverdeling binnen gekomen egels 2021.

Egels uitzetten
De meeste dieren zijn weer in Zoetermeer en omstreken uitgezet. Soms worden ze ook verderop in
Nederland uitgezet. De egels mogen maximaal 12 maanden in de opvang blijven.
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Verbouwing
Door het steeds toenemende aantal dieren maar ook ter verbetering van de werk- en
opvangomstandigheden is er in 2021 hard gewerkt aan een verbouwing. Flink werk, maar het resultaat
mag er zijn. Alle geplande onderdelen zijn gerealiseerd; de opening is vanwege COVID gepland in 2022.
Ook zijn er nog wat extra plannen die we hopelijk gedurende 2022 kunnen realiseren.
We hebben een zeecontainer geplaatst (afbeelding 5) om onze kranten, lapjes en andere spullen in op te
slaan. Hierdoor hebben we in de opvang zelf meer ruimte. Deze ruimte is gebruikt voor extra hokken.
Waar eerst spullen stonden opgeslagen is de revalidatie afdeling gekomen, bestaand uit zowel hokken
als een keukenblok. De voormalige schimmel/schurft afdeling is verplaatst naar waar de revalidatie
afdeling was, afgescheiden door een nieuwe wandje. De ruimte waar de schimmel/schurft afdeling was
is een tweede ziekenboeg geworden.
In totaal zijn er 56 nieuwe hokken bij gekomen. Die zijn mede mogelijk gemaakt door sponsoring
Stichting het Waardig Dier en Stichting van Klooster. Er is airconditioning geplaatst om de temperatuur
beter te reguleren. Zowel voor de egels als de medewerkers erg fijn. Een gedoneerde medicijnkar zorgt
dat een deel van de medicijnen verplaatst kon worden, wat het voor het medische team wat makkelijker
maakt.
Ook voor de inrichting zijn wat nieuwe spullen aangeschaft of verkregen. De eerder gekregen
wasmachine en droger werkten niet goed meer en we hebben besloten deze te vervangen door nieuwe
exemplaren die duurzamer en veiliger zijn en hopelijk lang mee zullen gaan.

Afbeelding 5: Plaatsing van een container voor opslag
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Educatie & Publiciteit
Educatie was ook in 2021 lastig, vanwege de COVID. Egellessen werden opgestart, maar ook weer
gestopt. Momenten als een kerstmarkt konden niet door gaan.
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!). In 2021
zijn 9 lessen gegeven op scholen. We hebben meer verzoeken gekregen, maar konden hier helaas geen
gehoor aan geven (COVID). Ook is een les gegeven tijdens een zondagactiviteit in Hof van Segwaert.
Leskist
De egelopvang heeft een leskist en opgezette egels, die uitgeleend worden aan kinderen die een
spreekbeurt moeten houden. Ook in 2021 zijn dezen weer diverse keren uitgeleend.
Bezoek
Door de COVID zat een open dag er helaas niet in. Ook andere evenementen waar de opvang normaal
aan deel neemt, zijn niet doorgegaan. Met de NLdoet dag hebben de aangemelde vrijwilligers een
rondleiding gehad. Bezoek was zeer beperkt mogelijk.
Nieuwsberichten
Gedurende het jaar zijn er diverse nieuwsberichten geschreven door nieuwsbladen en websites. Dit ging
onder andere over vragen zoals waarom de egels in de problemen komen en het toenemend aantal
dieren in de opvang. Enkele voorbeelden zijn
- Twee maal per jaar een publicatie in het Streekblad
- Radio en TV interviews door Omroep West
- Een TV interview van Hart van Nederland
- JINX! radio
Projecten
Een bedrijf dat advies en voorlichting geeft op het gebied van teken heeft ons gevraagd om (levende)
teken Ixodes hexagonus te verzamelen. En teken… die komen we nog wel eens tegen. We hebben dit
jaar dan ook teken verzameld en naar hen opgestuurd.
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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. De website wordt momenteel
in stapjes aangepast naar een nieuwe look en nieuwe informatie.

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.

TikTok

(NIET in beheer van de Egelopvang Zoetermeer e.o.)
Mandy Blom (biologie docent en) actieve TikTokker met een groot aantal volgers) heeft
bij ons diverse filmpjes opgenomen. Een mooie kans om een (veelal jonge) groep meer
te vertellen over ‘de egel’ (en de opvang).

Afbeelding 6: Een stukje van de egel(educatie)tuin bij de opvang.
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Samenwerkingen
De Stichting Egelopvang wil graag samenwerken met sociale zorgverleners die mensen helpen om op
eigen kracht en regie een weg te vinden in onze wereld. Gedurende 2021 hebben we niet alleen onze
samenwerking met bestaande connecties voortgezet, we hebben ook nieuwe samenwerkingen mogen
aangaan, waar we enorm dankbaar voor zijn.

Afbeelding 7: samenwerking met sociale zorgverleners

Ambachten Werkplaats
Piëzo geeft mensen de gelegenheid om vaardigheden te leren, waarmee ze aansluiting kunnen vinden in
de maatschappij. Bij de Ambachtenwerkplaats op de Teldersrode kunnen Zoetermeerders leren
houtbewerken in de techniekwerkplaats. Ze zijn op zoek naar activiteiten waarin ze mensen op
verschillende terreinen kunnen trainen en zo zijn we samen in gesprek geraakt. We hebben met hen een
samenwerking afgesproken waarbij zij egelvilla’s voor ons maken, die we kunnen verkopen in ons
winkeltje. Deze egelvilla’s kunnen we ook inzetten in de gesloten revalidatietuinen. Na enig zoeken
vonden we een bedrijf dat ons gratis van hout kan voorzien. Afvalhout dat overblijft in hun
productieproces, dus ook nog eens circulair.
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Afbeelding 8: Egelvilla’s van Piëzo
De werkplaatsen van de Gemiva-SVG groep, Ipse de Bruggen en Middin helpen ons met het vouwen van
slaapzakken, het versnipperen van kranten (gebruikt als nestmateriaal), en het knippen van lapjes. Dit
materiaal is onmisbaar in de verzorging van de egels en we hebben er enorme hoeveelheden van nodig.
Als COVID het mogelijk maakt zal een gedeelte van deze werkzaamheden op de opvang kunnen worden
uitgevoerd.
De Springplank
De Springplank hielp ons al aan wat spulletjes, maar we zijn onze samenwerking aan het uitbreiden. Zo
willen ze ons bijvoorbeeld gaan helpen met lapjes knippen, slaapzakken maken en tussen de ingeleverde
spullen kijken of er wat tussen zit voor ons.
Andere opvanglocaties
Ook dit jaar hebben we samengewerkt met andere opvanglocatie. We delen informatie en verspreiden
onderling wat egels als de werkdruk te hoog is. De ambitie is om meer samen te werken in de komende
jaren.
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Donaties en opbrengsten
Ook in 2021 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 2021 goed gelopen en zal ook in 2022 worden voortgezet. In 2021 zijn 101 hokken
geadopteerd. Dit heeft een totaal een prachtig bedrag van 5260 euro opgeleverd.

Statiegeldactie
Ook in 2021 hebben klanten van diverse supermarkten hun statiegeldbonnetjes gedoneerd bij de
supermarkten van Jumbo (Rokkeveen en Meerzicht) en Albert Heijn (Stadshart, Seghwaert, Noordhoven
en Rokkeveen).

Collecte
De jaarlijkse collecte was dit jaar door de COVID crisis wat lastiger. We hebben geen fysieke collecte
gedaan, maar een digitale collecte. Deze werd via social media en vrijwilligers gedeeld. De opbrengst hier
van is verdubbeld door Stichting Dierenlot. Daarmee kwam de totale opbrengst op 2615 euro!

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.

Winkeltje
De opbrengsten vanuit het winkeltje is beperkt geweest in 2021. We zijn gestart met een samenwerking
met Stichting Piëzo, die egelhokken bouwt. Deze egelhokken worden door ons verkocht.

Tijd & energie
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, zie ook het stukje over de samenwerkingen met andere stichtingen. We zijn in bijzonder
dankbaar voor de mensen die geholpen hebben bij de verbouwing.

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 2021 is er 2350 kg
opgehaald (Q1: 500 kg, Q2: 455 kg; Q3: 870 kg; Q4: 525 kg)!
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Sponsoring van goederen
Naast financiële bijdragen ontvingen wij in 2021 ook goederen. Door dit jaarverslag heen worden al
diverse spullen genoemd. Daarnaast kregen we weer veel kranten/papier, lapjes, handdoeken,
voerbakjes, voer, knuffels (afbeelding 9) etc. voor de verzorging. Zo veel dat onze nieuwe zeecontainer
bijna uit z’n voegen klapt. Ook ontvingen we een papierversnipperaar, een zuurstof concentrator, een
medicijn-trolley (afbeelding 10), een extra brandblusser en nog diverse andere dingen. Van
Zoetermeerse tapijthal hebben we 12 stoelen gekregen voor de kantine. We hebben ook een gebruikte
laptop ontvangen voor onze educatie (/back-up) en we hebben een nieuwe laptop en beamer gekregen
door sponsoring van Fonds1818. Deze vervangt onze oude desktop, die anders vast eens uit het raam
gegooid was uit frustratie…

Afbeelding 9: Egel Catz (binnen gekomen met slechts 27 gram) met een knuffel.
Na een oproep op social media voor knuffeltjes en fleece dekentjes kregen we vanalles binnen.

Afbeelding 10: Medicijntrolley van Logimedical
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Crowdfunding
In 2021 zijn enkele crowdfunding projecten opgezet via Dierendonatie.nl. Hierdoor hebben wij extra
warmtematjes, voer, couveuse en een zuurstofkooi (afbeelding 11 t/m 14) kunnen aanschaffen

Afbeelding 11: Egel inspecteert de nieuwe warmtematjes

Afbeelding 12: Egeltje Ginny bij het gedoneerde voer.
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Afbeelding 13: De nieuwe zuurstofkooi. Hier is later ook een
zuurstofgenerator voor gedoneerd door een anonieme gulle gever.

Afbeelding 14: Egel in de nieuwe couveuse.
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Inzamelingsacties
We hebben ook geld in ontvangst mogen nemen van mensen die inzameling acties voor ons hebben
opgezet. Twee voorbeelden hiervan zijn:
Wat vind je van de schattige Brabut? Een lieve mevrouw uit Utrecht heeft deze gehaakt en verkocht –
met een mooie opbrengst voor ons.

Afbeelding 15: Een van de gehaakte egels: Brabut

Pedicure Anita van Otterloo heeft een potje staan waar cliënten een donatie in kunnen doen. In het
afgelopen jaar hebben we dit bedrag in ontvangst mogen nemen.

Afbeelding 16: Salon
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NLdoet
“Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds deze grote vrijwilligersactie. NLdoet zet de vrijwillige
inzet in de schijnwerpers en activeert door een publiekscampagne zoveel mogelijk Nederlanders om een
dag vrijwilligerswerk te doen en zo het verschil te maken.”
Van deze actie hebben wij in 2021 weer dankbaar gebruik gemaakt. Een extra paar handen van buitenaf
en een financiële bijdrage op een prachtige dag hebben er voor gezorgd dat we onze tuin onder handen
konden nemen (nieuwe buitenverblijven, oude verblijven schoongemaakt en voorzien van plantjes en
snippers, nieuwe vijver ingegraven en overige tuin-werkzaamheden) en een mooi aantal egelhokken
hebben kunnen timmeren voor gebruik in uitwen-tuinen en de buitenverblijven.
Naast de donatie van het Oranjefonds hebben we meer sponsors gevonden die ons hielpen de dag nog
succesvoller te maken. Tuincentrum Rokkeveen heeft kosteloos een hele vracht tuinaarde gedoneerd.
Tuincentrum Van der Spek in Zevenhuizen gaf ons 50% korting op de planten voor de tuin. En onze lunch
werd gesponsord door Albert Heijn Meerzicht.

Afbeeldingen reeks 17: NLdoet 2021
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Sponsors
Ook in 2021 hebben we hulp gekregen van vele sponsors. We kunnen niet zonder hen.
Stichting Dierenlot ondersteunde ons in 2021 met o.a.
kledingcontainers en de digitale collecte (verdubbelaar).

Terrabyte sponsorde de site www.egelopvang.nl

Dierenartspraktijk de Grauw verleent korting en advies

Jelierse Verzekeringen verstrekt korting op de verzekeringspremie

Faciliteert crowdfunding acties

Korting op voer

Sponsort op verschillende manieren; o.a. de aanschaf van
een computer en beamer voor educatieve doeleinden

Financiële bijdrage
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Spaart handdoeken; deze sponsoring groeit uit in een
samenwerking (zie het stukje onder ‘samenwerkingen’

Bijdrage in de bouw van nieuwe hokken

Bijdrage voor de dierenarts kosten

Donatie, verder uit te werken in 2022

Organiseren van het landelijke NLdoet, hierdoor kunnen we elk
jaar geld en vrijwilligers vinden voor enkele klussen

Korting op voer

Subsidie

Onderkomen/subsidie
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Plannen voor 2022
De plannen voor het jaar 2022 staan in meer detail beschreven in ons beleidsplan. Het beleidsplan van
de egelopvang beslaat een planperiode van drie jaar namelijk de jaren 2021 tot en met 2023.
In 2021 hebben we alle verbouwingaspiraties kunnen realiseren met dank aan een aantal gulle gevers (
zie dit jaarverslag 2021). In de komende twee jaar willen we ons concentreren op het realiseren van onze
andere ambities in deze planperiode, zoals beschreven in ons beleidsplan.
In de komende jaren gaat de opvang van egels onverminderd door met de verwachting dat de aantallen
hoog zullen blijven. De Stichting geeft daarom 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 zo
ver we kunnen met de COVID regels.
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 potentiële 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.
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Bedankt voor je interesse in de egelopvang.
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