Activiteitenverslag NDZ 2018

Bestuurlijke zaken
Het jaar 2018 was voor de Stichting Nationale Dierenzorg een bijzonder druk jaar
waarin veel gebeurd is. Het bestuur is in 2018 tien keer bij elkaar gekomen.
Tevens hebben er diverse overleggen plaatsgevonden tussen bestuursleden en
de directie, de gemeenten en derden betreffende de bouwplannen. Hoewel de
omgevingsvergunning al op 29 december 2017 ontvangen is, kon er door diverse
bezwaren en verlengde procedures helaas in 2018 nog niet gestart worden met
de nieuwbouw. Bij de vergaderingen is de directeur altijd aanwezig geweest,
terwijl ook andere medewerkers met bestuursleden hebben gesproken voor
informatieverstrekking en ondersteuning van hun activiteiten.
Door de inzet van het personeel en de vele vrijwilligers, kon het werk van de
Stichting Nationale Dierenzorg in 2018 weer onverminderd worden voortgezet.
Zeer belangrijk daarbij was de financiële steun van onze donateurs en
adoptanten, evenals de bijdrage van alle andere mensen en bedrijven die ons,
zowel materieel als financieel gesteund hebben. Zonder hen kunnen wij het werk
van de Stichting niet doen.
Wij willen onze dank uitspreken aan allen die zich in 2018 voor de Stichting
Nationale Dierenzorg hebben ingezet.

Belangrijkste aandachtspunten 2018
In 2018 is het gehele jaar met de in 2017 geïmplementeerde nieuwe organisatie
structuur gewerkt. Zoals vorig jaar gemeld is de organisatie eenduidiger
geworden en de structuur is platter geworden. Het meer betrekken van het
personeel bij de bedrijfsvoering en het daar neerleggen van de
verantwoordelijkheden waar ze beter tot hun recht komen, heeft een positieve
uitwerking gehad in 2018. In 2018 is er verder gewerkt aan de realisatie van de
nieuwbouw. De bestemmingsplanwijziging was al door de Gemeenteraad van
Wassenaar in 2015 goedgekeurd. Het bezwaar dat de directe buren hadden
aangetekend bij de Raad van State, hetgeen een onverwachte vertraging heeft
opgeleverd, is in december 2016 definitief afgehandeld in het voordeel van NDZ.
Zoals vorig jaar gemeld zijn we direct begonnen met afronden van de tekeningen
om tot een definitief ontwerp te komen. In april 2017 is de omgevingsvergunning
aangevraagd en deze is uiteindelijk op 29 december 2017 verstrekt. Helaas heeft
dit in 2018 weer geleid tot bezwaren. In 2018 hebben we een aannemer kunnen
selecteren en is het definitieve ontwerp tot stand gekomen. De verwachting is
dat we in 2019 met de bouw kunnen starten.
Zowel opbrengsten als kosten zijn in 2018 redelijk op budget uitgekomen en de
buitengewone baten (legaten e.d.) zijn in 2018 ook zeer positief uitgekomen.Het
bestuur is zeer blij dat zoveel mensen het werk van NDZ op deze wijze weten te
waarderen. Dit heeft tot gevolg dat het uiteindelijke resultaat 2018 rond
€600.000 hoger is uitgekomen dan gebudgetteerd. De verwachting is dat ook
het jaar 2019 positief afgesloten zal kunnen worden.
De stichting heeft op dit moment een gezond eigen vermogen. De inkomsten
bestaan voor een belangrijk deel uit nalatenschappen. De hoogte en de termijn
waarop wij deze inkomsten ontvangen zijn niet te beïnvloeden, en daarom wordt
ter borging van de continuïteit van de Stichting een continuïteitsreserve
aangehouden. Deze bedraagt ca 30% van het huidige eigen vermogen. Het
overige deel van de totale reserve zal de komende jaren aangewend worden voor
de nieuwbouw, groot onderhoud van de opstallen en opleiding van de
medewerkers.
Het beleggingsbeleid heeft als doel het genereren van een zo gunstig mogelijk
rendement tegen een beperkt risico, waarbij maatschappelijk verantwoord en
diervriendelijk beleggen als leidraad is genomen.

Doelstellingen
Zoals uit de statuten blijkt heeft de Stichting ten doel:



Het verlenen van hulp bij ongeval en ziekte en van verpleging, verzorging
en huisvesting aan dieren die zulks behoeven.
Het opwekken bij de mens van gevoelens van rechtvaardigheid en liefde
tegenover het dier, alsmede het verspreiden van meerdere kennis omtrent
het leven der dieren en hun doelmatige behandeling.

De Stichting Nationale Dierenzorg is opgericht op 18 december 1926 en is
gevestigd in Wassenaar. De Stichting richt zich op het opvangen van
zwerfhonden en –katten uit de gemeente Wassenaar en uit de gemeente
Leidschendam-Voorburg. De dierenambulance is niet alleen bereikbaar voor
spoedgevallen maar ook voor vervoer van en naar een dierenarts. In de
seniorenclub, onze bejaardenafdeling, kunnen honden en katten en soms ook
andere dieren terecht voor permanent verblijf en zorg. Deze dieren komen uit
heel Nederland, omdat de Stichting dit vrijwel uniek aanbiedt in Nederland.
Iedere gemeente in Nederland is wettelijk verplicht de opvang van zwerfdieren te
verzorgen. Op grond van de daartoe gesloten overeenkomst verzorgt de
Stichting de opvang in haar asiel van zwerfdieren uit de gemeente Wassenaar en
uit de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het asiel biedt tevens plaats voor de
opvang van afstandsdieren. Dit zijn dieren waarvoor de eigenaar niet langer kan
of wil zorgen.
Alle dieren worden binnen de wettelijke termijn van vijf dagen door onze
dierenarts onderzocht, geënt, gechipt en geregistreerd bij de Stichting Chip. Ook
worden ze ontwormd en ontvlooid. Daarnaast worden volwassen katten
gecastreerd of gesteriliseerd.
Volgens de wettelijke termijn worden zwerfdieren 14 dagen vastgehouden om
een eventuele eigenaar de gelegenheid te geven zich te melden en zijn of haar
dier op te halen. Er wordt van alles in het werk gesteld om een eigenaar te
achterhalen. Alle zwerfdieren worden doorgegeven aan de Stichting Amivedi en
de Stichting Dierenmeldpunt. Deze stichtingen houden zich kosteloos bezig met
het registreren van gevonden en vermiste huisdieren. Als na een periode van
veertien dagen zich geen eigenaar gemeld heeft, dan wordt er actief gezocht
naar een geschikt nieuw tehuis. Deze asieldieren worden op onze internetsite en
Facebook geplaatst. Ook worden ze op de landelijke site www.dierenasiels.com
geplaatst. Tot slot wordt er wekelijks een asieldier in de Wassenaarse Krant, de
Voorschotense - en de Leidschendamse krant geplaatst.
De contactcommissie geeft nazorg aan de door ons geplaatste dieren. De
vrijwilligers van deze commissie bezoeken het asieldier bij hun nieuwe baasje.
Tijdens deze bezoeken wordt nagegaan of beide partijen tevreden zijn en of er
nog vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van de plaatsing. Uiteraard
kunnen nieuwe baasjes altijd terecht bij ons voor advies.
Wij verzorgen de bij ons verblijvende dieren volgens het Shelter Medicine
principe. Dit is een manier van verzorgen waarbij het dier centraal staat en we
zoveel mogelijk doen om stress te voorkomen.

Realisatie doelstellingen
In 2018 zijn er 129 katten (2017: 120) en 51 honden (2017: 39) opgevangen in
het asiel. Van de katten zijn er 42 ( 2017: 36) naar de eigenaar terug gegaan en
zijn er 63 (2017: 60) herplaatst. Voor de honden zijn deze cijfers respectievelijk
37 (2017: 21) en 11 (2016: 22). Daarnaast zijn er nog 400 andere soorten
dieren opgevangen. In de Seniorenclub genieten 25 honden en 25 katten
permanent van hun oude dag. Daarnaast hebben ca 2300 honden en bijna 700
katten in ons pension gelogeerd.
Ook in 2018 zijn er weer diverse rondleidingen gegeven aan schoolkinderen in
combinatie met voorlichting over verzorging van dieren. Ook zijn er in 2018
scholen bezocht om voorlichting te geven. Deze bezoeken zijn met de
Dierenambulances afgelegd om de kinderen ook hier kennis mee te laten maken.
Ook weten kinderen die een spreekbeurt geven op school ons te vinden met de
vraag of we tijdens die spreekbeurt langs willen komen.

Met als voornaamste doel bewustwording te kweken van de zorg en
verantwoordelijkheid die het houden van een huisdier met zich mee brengt. In
2018 zijn de rondleidingen voor kinderen geïntensiveerd en ook zijn er enkele
uitgevoerd in samenwerking met de Zorg Kinderboerderij Wassenaar.
Ook in 2019 willen we een verdere invulling geven aan de doelstellingen zoals
deze zijn verwoord in de statuten van de Stichting. Dit betekent dat educatie en
voorlichting verder uitgebreid zullen gaan worden. Dit zal vooral gebeuren door
een nauwere samenwerking met de Wassenaarse scholen en de Zorgkinderboerderij Wassenaar te zoeken. Op die manier willen wij meer jongeren
kennis laten maken met dieren en de verzorging daarvan. Ook willen wij
proberen de scholen in Leidschendam en Voorburg meer bij NDZ te betrekken.

In 2018 is er hard gewerkt om de nieuwbouw naar een volgende fase te
brengen. Door bezwaren van de buren moest er eerst een procedure bij de Raad
van Staten doorlopen worden en die heeft in december 2016 uiteindelijk
uitspraak gedaan. Deze uitspraak was gunstig voor NDZ, zodat we toen dachten
snel verder te kunnen gaan en in 2018 te starten met de bouw en de verdere
optimalisering van de zorg van de dieren ingang te zetten. Naar het zich nu laat
aanzien zal de start van de nieuwbouw nu in 2019 zijn. Deze optimalisering van
de zorg willen we bereiken door een efficiëntere indeling van de tijd (één
gebouw) en dus meer directe tijd voor de dieren. We kunnen dan ook meer
dieren tegelijkertijd opvangen door de beschikbaarheid van een moderner en
groter quarantaine systeem. Tot slot zal ook de behuizing van de dieren geheel
voldoen aan de eisen van deze tijd.

Communicatie en fondsenwerving
Mede door haar rijke historie is de Stichting bij velen bekend. In 2018 hebben
weer veel mensen de weg naar het asiel weten te vinden. Niet alleen om een
gevonden zwerfdier te melden of te brengen, maar ook om deze dieren aan een
nieuw tehuis te helpen. In 2018 is de Stichting weer vaak benaderd om advies te
geven, of om hulp te verlenen aan dieren.
Het blad Dierengeluiden is in 2018 drie keer verschenen. De Dierengeluiden
wordt aan al onze donateurs toegestuurd maar ook ligt het blad in de
wachtkamer bij enkele dierenartsen en bij onze receptie.
Op zondag 7 oktober hebben we weer een open dag gehouden in verband met
Dierendag op 4 oktober. Evenals voorgaande jaren hebben we weer veel
bezoekers mogen verwelkomen.

De Stichting kan zich verheugen in een groot aantal trouwe donateurs en
adoptanten die voor de zeer welkome financiële ondersteuning zorgen. Ruim
1200 mensen steunen de verzorging van onze bejaarde dieren.
De Stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en
voldoet daarmee aan de eisen die de Belastingdienst stelt. Hierdoor komt de
Stichting regelmatig in beeld bij particulieren en bedrijven, die bij het doen van
giften, schenkingen en testamentaire boedelverdelingen vrij van belasting onze
Stichting als begunstigde kunnen aanwijzen.

Wij bedanken allen die ook in 2018 Dierenzorg weer hebben gesteund.
Wassenaar,
maart 2019

