
 

 

 

Dierenasiel  
Zeeuwsch - Vlaanderen  

 

Jaarverslag 2019 

 

 
 

 
 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2019 Pagina 2 van 5 01-08-2020 

 

 
Voorwoord  
Voor u ligt het jaarverslag 2019. 

2019 stond in het teken van samen doen, samen optrekken, ontdekken, het verder vorm geven aan het team, zowel op 

bestuursniveau als het team van medewerkers en vrijwilligers. En niet te vergeten, 2019 was een jaar wat in het taken 

stond van de samenwerking opzoeken…….  

 

Beste lezer,  
 

Eerder informeerden wij u  door middel van onze jaarverslagen over ons dierenasiel uit 1989 dat dringend aan renovatie 

toe was. We verhaalden over onze nieuwbouwplannen in 2017, het bijstellen van onze verwachtingen in 2018 want 

nieuwbouw bleek financieel niet haalbaar. Maar we maakten andere, en meer reële keuzes. En ja, we ondervonden daarbij 

de nodige uitdagingen, maar inmiddels is de renovatie een feit. Het asbesthoudende dak werd gesaneerd en de binnenzijde 

van het asiel kreeg een opknapbeurt. Ook tijdens de renovatie stond het welzijn van onze medewerkers, vrijwilligers en 

dieren voorop. De lokale Dierenbescherming ondersteunde ons door de dieren gratis, met een daarvoor naar Terneuzen 

gehaald speciaal transport, te vervoeren naar hun tijdelijk onderkomen.   

 

Al jaren zijn we in hoge mate afhankelijk van welwillende donateurs en subsidies. Dankbaar zijn we voor al het 

medeleven, de steun, zeker ook in financieel opzicht. Immers een derde van de kosten voor renovatie kon betaald worden 
uit donaties. Maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat 2020 een financieel zwaar jaar gaat worden, mede door de 

terugloop van het aantal op te vangen dieren. Onder andere de coronacrisis (minder afstandsdieren, minder plaatsing) en 

het verhandelen van dieren via de sociale media zijn hier debet aan. Het blijft hard werken om de begroting sluitend te 

krijgen.  

Desondanks was 2019 in financieel opzicht redelijk stabiel te noemen, maar we zien de aantallen goed te plaatsen dieren 

afnemen, terwijl er steeds meer probleemdieren (vooral honden) aan onze zorg worden toevertrouwd. De dieren die wel 

aangeboden worden verblijven gemiddeld langer in het asiel. Met gemiddeld hogere verblijfskosten per dier en meer 

kosten voor de nodige medicatie tot gevolg. Door een financieel goed beheer kunnen eventuele tegenvallers nog steeds 

worden opgevangen.  

 

Een samenwerking is opgestart met de andere dierenasielen in Zeeland waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid 
draagt, ook op financieel gebied, maar samen - nog meer dan anders - kunnen laten zien waar we sterk in zijn; het 

professioneel opvangen van zwerf en afstandsdieren. Dat betekent dat onze asielen werken volgens de daarvoor opgestelde 

richtlijnen, werken met medewerkers die voor hun taken zijn opgeleid. Onze dieren worden tijdens hun verblijf meermaals, 

de laatste maal vlak voor plaatsing, door een dierenarts gezien. De dieren zijn dan gecastreerd/gesteriliseerd (bij katten), 

geënt, ontwormd, ontvlooid en is er bij adoptie (plaatsing) van een hond of kat, zelfs sprake van een bedenktijd.  

We streven ernaar binnen onze organisaties mens en dier centraal te stellen. Organisaties te zijn waarbij maatschappelijke 

betrokkenheid en economische zelfstandigheid hand in hand gaan. Onze focus ligt dus niet enkel bij een goede en 

professionele opvang en verzorging van dieren, maar ook bij het betrekken van de eigenaar bij de zorg van een dier. Door 

een goede observatie, goede voorlichting aan potentiele eigenaren over het te adopteren dier en preventie, zorgen we 

ervoor dat een dier niet onnodig opnieuw in een asiel terecht hoeft te komen.  

M.b.t. partijen die niet met ons samenwerken zijn we nog steeds van mening, dat in gesprek met elkaar blijven de beste 

remedie is om het dierenwelzijn in Zeeuws-Vlaanderen op een goede manier gestalte te kunnen geven. Altijd staan we 
ervoor open om samen te werken en op die manier elkaar ook aan te vullen.   

We doen het immers niet voor onszelf maar voor de dieren.  

 

Het is het doel van het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers, de gemeenten en particulieren binnen Zeeuws-Vlaanderen 

te faciliteren op het gebied van het dierenwelzijn in de breedste zin van het woord.  

Een belangrijke rol ook spelen de contacten met de lokale afdeling van de Dierenbescherming en de verschillende 

gemeenten (Hulst, Terneuzen en Sluis). Wij zien de samenwerking met deze partijen weer met vertrouwen tegemoet.  

 

Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om via deze weg alle mensen te bedanken die als medewerker, vrijwilliger of 

op andere wijze betrokken zijn bij het asiel.  

 
Rest mij enkel nog u, de lezer van dit jaarverslag, namens de dieren, de vrijwilligers, de medewerkers, het bestuur, te 

bedanken voor uw aandacht en hartelijk te danken voor uw steun.  

 

 

met diervriendelijke groet, 

 

M.A.M (Marina) Goossens, voorzitter 
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Geen wijzigingen in samenstelling van het bestuur in 2019:  

Mw. M. Goossens, voorzitter, secretaris  

Dhr. R. van Velzen, penningmeester  

Mw. M. Burgers, lid 

Mw. P. van Kerckhove, ondersteunend lid 

 

Geen wijzigingen in samenstelling van vaste medewerkers in 2019 

Greet Peirsman, assistent beheerder  

Annick van Grimberghe, dierenverzorger (in 2020 benoemd als assistent beheerder) 

Claudia Bakker, dierenverzorger  

Amanda Gorisse, dierenverzorger 

 

De organisatie  

Het dierenasiel, gevestigd in Terneuzen is verantwoordelijk voor het opvangen en verzorgen van zwerfhonden 

en – katten. Het dierenasiel is verantwoordelijk voor huisdieren die door eigenaren worden afgestaan. Het werk 
is erop gericht zo snel mogelijk een goed tehuis te vinden voor de dieren. Per jaar wordt er op deze manier voor 

enkele honderden dieren een nieuw baasje gevonden. Bij de stichting zijn vier betaalde medewerksters in dienst, 

die geassisteerd worden door een groep vrijwilligers en stagiaires. Ons werkgebied bestaat uit heel Zeeuws-

Vlaanderen, namelijk de gemeentes Sluis, Hulst en Terneuzen.  
 

Visie 

Het zorgdragen voor het welzijn van honden en katten in tijdelijke opvang, door:  

• de dieren tijdens opvang van goede voeding te voorzien 

• hen te voorzien van goede (medische) verzorging en controle op de gezondheid voor plaatsing 

• hen in goede gezondheid (door) te plaatsen bij/naar nieuwe eigenaar 

• het voeren van een ethisch verantwoord euthanasiebeleid:  
o bij vermoeden van ongeneeslijke ziekten/uitzichtloze situaties, gedragsproblemen 

(voornamelijk bij honden) - in overleg met de dierenarts en beheerder een beslissing nemen.  

• Toekomstige baasjes een goede voorlichting mee te geven over het nieuwe huisdier 

• Geboortebeperking: Vroeg castratie (katten) vanaf 12 weken (afhankelijk van gezondheidstoestand) 

 

Missie  

• Voor de Zeeuws Vlaamse gemeenten de opvang van zwerfdieren te verzorgen (honden en katten)  

• Het tijdelijk huisvesten en herplaatsen van zwerf en afstandsdieren (honden en katten) 

• Het aanbieden van zorg aan dieren (in samenwerking met andere partijen) in de breedste zin van het 

woord, zoals tijdelijke opvang van verwilderde zwerfkatten 

 
Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur  

• Toezien op de financiële verantwoording 

o Het voeren van een gezond financieel beleid  

▪ Controle van de financiële administratie 

▪ Verantwoord evenwicht tussen inkomsten en uitgaven  

• Toezien op de uitvoerende taken  

• Toezien op uitvoering van het honden en kattenbesluit 

• Aansturen van de (assistent)-beheerder 

• Uitvoering geven aan goed werkgeverschap.  

• Maken van een meerjarenbeleidsplan  

• Naamsbekendheid vergroten/fondsenwerving 

• Het beoordelen van medewerkers (in overleg met de (assistent)-beheerder) 
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Overlegvormen  

Het bestuur kwam in 2019 eenmaal per twee maanden bijeen voor een bestuursvergadering. Hierin werden 
zowel lopende zaken m.b.t. het dierenwelzijn als beleidszaken besproken, maar ook zaken met betrekking tot 

personele aangelegenheden, het jaarverslag en de jaarrekening. In 2019 vonden meerdere overleggen plaats 

tussen de leden van het bestuur en de medewerkers. Tijdens deze overleggen kwamen onder andere de volgende 

onderwerpen aan bod: de algemene gang van zaken, vooruitblik, terugblik en exploitatie. De medewerkers 
vergaderden onder leiding van de beheerder op regelmatige basis. Verder vonden er individuele 

beoordeling/evaluatie gesprekken plaats.  

 
Waar bestaan onze inkomsten uit:  

• Subsidies gemeenten  

• Afstands- en plaatsingsgeld 

• Legaten 

• Donaties/giften particulieren en bedrijven 

• Hok Sponsorplan 

• Markten, evenementen zoals (gesponsorde) wandeltochten, zwemmen met honden 

• Subsidieaanvragen bij fondsen, zoals Dierenlot, Manders Brada, Gravin van Bylandt stichting en het 

Dinamofonds 

 
Met betrekking tot het werken met vrijwilligers en stagiaires:  

• We zijn een erkend leerbedrijf 

• Het werken met gepassioneerde en enthousiaste vrijwilligers geeft financiële armslag 

 

Maatschappelijke betrokkenheid door:  

• het geven van voorlichting aan toekomstige baasjes.  

• het geven van educatie 

o Voorlichting aan scholen door middel van rondleidingen 
o Uitvoering van de participatiewet  

▪ Bieden van stageplaatsen (maatschappelijke stages middelbare scholen)  

▪ Aanbieden van vrijwilligerswerk  

• het aanbieden van Prokkelstages, een bewoner van een VG-instelling loopt een dag mee 

 

Samenwerkingsverbanden 

• We werken samen de gemeenten binnen Zeeuws-Vlaanderen en dieren-organisaties zoals  

de Dierenbescherming, Amivedi, dierenasielen binnen Zeeland, Rijkswaterstaat,  
deskundigen op het gebied van gedragsproblematiek bij honden.  

 

Aantallen opgevangen dieren in 2019 

Zwerfhonden:      54   
Zwerfkatten:   181 

Afstandshonden:    33 

Afstandskatten:    54 
 
 

Vriendelijke groet,  

 

M. Goossens    R. van Velzen  M. Burgers  

voorzitter/secretaris Penningmeester lid   
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Waar vindt u (naast dit jaarverslag) informatie over het dierenasiel in Terneuzen?  

Kijk op www.dierenasielterneuzen.nl 

Hoe bereikt u het bestuur van stichting Dierenasiel Zeeuwsch Vlaanderen?  

Vragen aan het bestuur van stichting Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen kunnen gesteld worden per post: 

Postbus 384, 4530 AJ Terneuzen  

 

 

http://www.dierenasielterneuzen.nl/

