Jaarverslag 2016
Jubileum – 60 jaar
Op 22 maart 2016 bestonden we 60 jaar hetgeen in het weekeinde van 19 en 20
maart groots gevierd is. Op zaterdag vierden we met genodigden de officiële
opening en het 60-jarig bestaan. Een viertal kunstenaars verhoogde de
feestvreugde. Op zondag hadden we Open Dag en – ondanks dat het koud en guur
was – kwamen er 600 bezoekers. Tijdens dat weekeinde maakte de cineaste Sibel
Bilgin voor ons het promotiefilmpje “..in vogelvlucht”.
Vogels
Het Vogelhospitaal is de enige instelling in de regio Kennemerland-Zuid die beschikt
over een ontheffing van het Ministerie, waardoor ze natuurvogels mag opvangen en
verzorgen.
In 2016 ving ze 3500 vogels op, hetgeen nogmaals benadrukt welke behoefte er in
de regio bestaat voor onze diensten. In 2015 waren dat er 2800.
Helaas brak ook in 2016 een ziekte uit waardoor we tijdelijk gesloten waren: de
Vogelgriep, die vooral onder watervogels veel slachtoffers maakte.
In juni stroomde ten gevolge van een ongeluk in de haven van Beverwijk diesel uit
een tank. De besmeurde vogels werden naar het Vogelhospitaal gebracht en daar
verzorgd, volgens de speciale protocollen die we met Rijkswaterstaat en nog 3
andere kustasielen hebben afgesproken in het kader van de SON (Stichting
Olievogels Nederland).
Vrijwilligers
Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren worden onze 2 betaalde beheerders
bijgestaan door een 50-tal vrijwilligers en een aantal stagiaires. Ook in 2016
ontbraken er handjes, vooral in de Jonge Vogel Periode, die van april tot september
loopt. Van ’s ochtend vroeg tot zonsondergang moeten jonge vogels voortdurend
gevoed worden. Samenwerking met de VWC-Haarlem en regelmatige oproepen in
de huis-aan-huis bladen moeten dit tekort terugdringen, maar het blijft een zorg- en
aandachtspunt.
Beheer
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren op het professionele niveau dat voor
een Ontheffing vereist is, heeft het Vogelhospitaal 2 beheerders in dienst. MariaElisa Hobbelink en Wiebe Boomsma verrichten de para veterinaire handelingen,
sturen de vrijwilligers en stagiaires aan, zorgen dat de protocollen gevolgd worden,
maken rapportages op, bestieren de dagelijkse bedrijfsvoering en springen in bij
werkzaamheden als er te weinig vrijwilligers zijn.
Daarnaast organiseren ze lezingen door externe specialisten en hebben ze zelf
presentaties ontwikkeld voor scholen en volwassenen.
In 2016 is de samenwerking begonnen met de dierenarts Lex Ros, die niet alleen de
nodige veterinaire verrichtingen doet, maar ook meedenkt met hoe de zorg voor de
vogels verbeterd kan worden.

Gebouw (projecten)
Bij de oplevering van het nieuwe gebouw in 2015 bleek al snel dat de luchtafvoer in
de Jonge Vogel Ruimte drastisch uitgebreid moest worden. Met steun van een
fonds hebben onze vrijwilligers dat in 2016 gerealiseerd. Een ernstige lekkage werd
op dezelfde manier verholpen. Zo ook het vos-vrij maken van onze buitenkooien,
nadat op een ochtend 4 vogels door een vos meegenomen bleken te zijn.
Structurele tekortkomingen van onze locatie heeft het Bestuur samen met Beheer
geïnventariseerd en vastgelegd in een Masterplan dat een periode van 5 jaren
bestrijkt, waarin we verschillende projecten hopen te realiseren zodra we daar de
vergunningen en fondsen voor hebben.
Zo blijkt de nieuwe locatie een groot tekort aan bassins te hebben, terwijl we
officieel een kustasiel zijn. De projecten daarvoor zijn rond, de financiering via
fondsen lopen. Het komt nu aan op het verkrijgen van de bouwvergunningen. In
2016 is dat niet gelukt. Hetzelfde geldt voor de boscabines. We liggen aan de rand
van een natuurgebied, de Hekslootpolder, en op een archeologisch belangrijk punt.
Bestuur
Nadat het bestuur in 2015 opdracht had gegeven aan een externe partij om
onderzoek te verrichten naar de gebeurtenissen en beslissingen rond de bouw van
het nieuwe Vogelhospitaal, kwam in februari 2016 dat rapport uit. Direct gevolg was
dat 2 bestuursleden zich terug trokken, daar uit het rapport bleek dat het toenmalige
bestuur onvoldoende controle had uitgeoefend op de dagelijkse leiding van de
bouw. Ondanks dat het bestuur was beloofd dat er aan het einde van de bouw nog
voor 3 jaar geld in kas zou zijn, waren de financiële reserves volkomen uitgeput. Als
gevolg van de conclusies uit het Bouwrapport eist de stichting nu langs juridische
weg geld terug van het bouwbedrijf.
In 2016 is er weer veel beweging geweest in de bestuurssamenstelling: Linda
Hoekstra, Wim Bosch en Christa Jesse traden af. Henk Goudkade, Nancy Bromet
en Sander Zonneveld traden toe. M.Gabriella Hobbelink bleef. Het blijkt erg moeilijk
te zijn om gemotiveerde bestuurders aan te trekken.
Naast beslissingen over de bedrijfsvoering heeft het bestuur in 2016 een serie
documenten geproduceerd: nieuwe Statuten die aan alle hedendaagse eisen
voldoen, een uitgebreid Beleidsplan voor de komende 5 jaren en een Masterplangebouwen voor dezelfde periode.
We hadden sinds 2008 al een ANBI-status. Sinds 2016 mogen we ook het CBFkeurmerk voeren, hetgeen bij het fondsenwerven faciliterend werkt.
Fondsenwerving
Vanwege de dramatische kassituatie is de stichting in februari 2016 begonnen met
het aanvragen van gemeentesubsidies bij de 7 omringende gemeenten waar het
Vogelhospitaal vogels uit opvangt: Haarlem, Velsen, Bloemendaal, Heemstede,
Zandvoort, Haarlemmerliede en Haarlemmermeer. Aan het einde van het jaar bleek
dat alle 7 gemeenten bij zouden dragen vanaf 2017. Haarlem, Velsen en
Haarlemmermeer al vanaf 2016. De totale subsidieopbrengst dekt één derde deel
van de exploitatiebegroting.
Begin 2016 ontvingen we een legaat dat weer wat financiële ademruimte bood.

Eind 2016 konden we het contract tekenen met Stichting Dierenlot voor de nieuwe
4WD, een sterke dierenambulance waarmee we het strand op kunnen en vogels in
natuurgebieden kunnen uitzetten.
Onze inkomsten bestonden voor de afgelopen 60 jaar slechts uit donaties en
legaten. We zijn in 2016 serieus begonnen contact te zoeken met ons bestaande
donateurenbestand en met pogingen het uit te breiden. Facebook wordt daarvoor
gebruikt, maar ook op evenementen en bij collectes zoeken we trouwe donateurs.
Met collecteren zijn we in 2016 begonnen: eerst Haarlem en ’s winters
Bloemendaal. Het is de bedoeling dat we jaarlijks in 6 gemeenten gaan collecteren.
Veel energie wordt gestoken in het vinden van collectanten.
Nóg een bron van inkomsten, waar we in 2016 mee zijn begonnen, is crowdfunding
via WhyDonate, waar we projecten aanmaken die via Facebook en de huis-aan-huis
bladen gepromoot worden.
Voor grote projecten kloppen we nog steeds aan bij de Fondsen die dierenwelzijn in
hun doelstelling hebben. Voor sommige bouwprojecten hebben we de financiering al
rond, maar blijven de vergunningen de bottleneck.
Financiën
In 2016 moest geprobeerd worden de financiële basis steviger te maken. Het
aanvragen van subsidies bij de omliggende gemeenten maakte daar deel van uit.
Het is gelukt om met alle 7 gemeenten een afspraak over subsidie te maken, een
deel is al met terugwerkende kracht voor 2016 ingegaan. Voor 2017 zal een derde
van de operationele kosten gedekt worden door subsidies.
Ook het opstarten van allerlei – voor ons nieuwe – fondsenwervingsactiviteiten zoals
collecteren en crowdfunding. Er is een begin gemaakt met het benaderen van
sponsoren.
Besparingen zoeken en zeer kritisch naar uitgaven kijken blijft de modus operandi.
Door de gehele boekhouding door een vrijwilliger te laten doen hebben we een
aanmerkelijk bedrag kunnen besparen. In totaal zijn er in 2016 besparingen
gerealiseerd van rond de €12.000.
In 2016 hebben we voor het betalingsverkeer eindelijk de overstap gemaakt naar
een andere bank, die onze idealen beter vertegenwoordigt: de Triodosbank. Voor
inkomende gelden gebruiken we nog steeds de ING rekening.
Het resultaat in 2016 was fors beter dan in 2015, het verlies is teruggebracht naar
€23.752. Dit is deels door ingezette besparingen, de verkregen subsidies, de
nieuwe activiteiten fondsenwerving, maar ook door legaten ter waarde van €68.561.
Deze laatste zijn incidenteel, en voor het Vogelhospitaal veel meer dan we normaal
kunnen verwachten. Dat maakt dat de financiële situatie nog steeds zeer spannend
is en dat voor de toekomst alle zeilen bijgezet moeten worden om de inkomsten te
verhogen en de kosten te verlagen.
De begroting 2017 is op verzoek verkrijgbaar

Buitenwereld
Het Vogelhospitaal is bij steeds meer particulieren bekend, die een zieke of
verweesde vogel vinden. Toch wordt het merendeel van de vogels door
Dierenambulances gebracht.
Door vaak de pers te zoeken werken we aan onze naamsbekendheid. Deel van ons
PR-beleid is de constante stroom aan persberichten die we naar de media sturen
over wederwaardigheden, nieuwe acties, maar ook met oproepen om ons te komen
helpen.
Maar ook Facebook helpt daarbij. In één jaar tijd gingen we van 600 volgers naar
2300. Zij volgen regelmatig de perikelen van mens & vogel in het Vogelhospitaal.
Tenslotte zijn we in 2016 met het grote project begonnen om de website
gebruikersvriendelijker te maken, door haar helemaal om te bouwen. Dat zal ons in
de gelegenheid stellen om makkelijk wijzigingen aan te brengen en nieuwe
informatie toe te voegen.

