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Inleiding 

 
2021 stond door het voortduren van de coronaepidemie –net als 2020- in het teken van het continu 
aanpassen aan de omstandigheden.   
 
De directe invloed van corona op ons dagelijks werk met de dieren bleef groot. Mede door de 
verminderde inzet van vrijwilligers moesten werkzaamheden anders gedaan worden dan we normaal 
gewend waren. Ook personele ontwikkelingen zoals verloop en ziekte zorgden ervoor, dat het passen 
en meten was de bezetting rond te krijgen en het vereiste kwaliteitsniveau te behalen. Maar met de 
opgedane ervaringen in 2020 en betere inrichting van processen kijken we vol vertrouwen naar de 
toekomstige uitdagingen. 
 
Ook kijken we ook terug op een jaar waarin we met het bestuur, medewerkers en vrijwilligers 
verdere  grote stappen hebben gezet richting de toekomst van De Dierenstee. Hierover leest u 
verderop in het jaarverslag meer. 
 
In 2022 starten we nog steeds onder de coronabeperkingen. De vooruitzichten naar een meer open 
samenleving zijn gunstig. Dat biedt voor de Dierenstee veel perspectief om de ambities onder de 
publieke aandacht te krijgen. Samen met het bestuur van de Vrienden van de Dierenstee werken we 
aan plannen om fondsenwerving een boost te geven, zodat de nieuwbouwplannen gerealiseerd 
kunnen worden. 
 
 

Onze dieren 

 
Waar in 2020 de dieren bij wijze van spreken niet aan te slepen waren, was het in 2021 een uitdaging 
om dieren geplaatst te krijgen. De doorstroming was beduidend lager, terwijl het aanbod toenam 
van de zogenaamde ‘coronadieren’: dieren die impulsief zijn aangeschaft maar toch niet binnen de 
leefstijl en dynamiek van het gezin passen of dieren die onvoldoende begeleid zijn en daardoor 
gedragsproblemen hebben ontwikkeld en dientengevolge weer worden afgestaan. 
 
In 2021 hebben wij hebben in totaal 393 dieren opgevangen, 9 meer dan in 2020. 
 
Hieronder ter vergelijking de aantallen van de laatste drie jaar per diersoort. 
 

 
 

Honden Katten Konijnen Knaagdier

0

100

200

300

400

Ontvangen dieren

2018 2019 2020 2021



 
 
Bij de katten valt op dat er in 2021 net als in 2020 veel minder zwerfdieren zijn binnengekomen (van 
172 in 2019 naar 105 in 2021) en dat er veel minder katten (25) zijn binnengekomen vanuit 
tussenkomst door instanties en geboorten. Het aantal plaatsingen is beduidend onder het niveau van 
voorgaande jaren (236 in 2020, 156 in 2021).  
De aantallen en geboortes bij konijnen en knaagdieren zijn in vergelijking met vorig jaar bijna 
verdubbeld. 
Opvallend is de toegenomen verblijfsduur van honden. Een aantal honden vertoont 
gedragsproblemen, waardoor extra socialisatie en training  nodig is voordat een dier klaar is voor 
herplaatsing. Hierdoor was er geen mogelijkheid meer om nieuwe dieren op te nemen, hetgeen het 
lagere aantal verklaart. 
 
In totaal zijn er 260 dieren geplaatst en 47 dieren met hun baasje herenigd. Helaas zijn er ook 14 
dieren overleden en 24 dieren geëuthanaseerd. Euthanasie heeft uitsluitend plaatsgevonden volgens 
het nieuwe euthanasieprotocol. Hierbij is alleen op advies van de dierenarts overgegaan tot 
euthanasie en is de commissie geen enkele keer bij elkaar gekomen om op andere gronden te 
besluiten. 
 
Bijzonder dier: hond Skye 

Skye, de kruising herder, moest geopereerd worden. De kosten hiervan zijn betaald uit het 
bestemmingsfonds. 
 
Pension 

De pensionactiviteiten blijven een belangrijke bron van inkomsten voor De Dierenstee. In verband 
met stijgende kosten is besloten tot een verhoging van de opvangtarieven. 
Er waren in 2021 in totaal 256 dieren in pension, die gemiddeld 12 dagen bij ons verbleven. In 2020 
waren dat er in totaal 199. De stijging is te verklaren doordat ondanks de coronabeperkingen 
mensen toch weer met vakantie zijn gegaan. 
 
Dierenopvangcentrum 

In verband met de nieuwbouwplannen wordt er nog kritischer naar reparaties en onderhoud 
gekeken. In 2021 zijn er geen grote reparaties uitgevoerd. 
Via een donatie van St. DierenLot hebben we twee dierencouveuses toegezegd gekregen in 2021. 
Door lange levertijden zijn deze nog niet geleverd. Ook zijn er diverse donaties ontvangen van St. 
DierenLot.  
Eind 2021 zijn de plannen voor de aanleg van de snuffeltuin voor de honden omgezet in 
werkelijkheid. Een groep van in totaal 15 vrijwilligers van Innocent Smoothies hebben verdeeld over 
3 dagen hard geklust om de snuffeltuin aan te leggen. En inmiddels wordt de tuin enthousiast 
gebruikt door de honden.  De snuffeltuin is gefinancierd uit de opbrengst van de loterij van de 
Vrienden Stichting samen met een donatie van St. DierenLot. 
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Dierenstee 3.0 

 
Het in 2020 ingezette traject om de Dierenstee robuuster te maken voor de toekomst en verder te 
professionaliseren is in 2021 voortgezet. 
 
In het kader daarvan zijn de plannen voor de toekomstige nieuwbouw verder uitgewerkt. Dankzij DIV 
Architecten uit Numansdorp, die belangeloos werkt aan een ontwerp, beginnen die steeds duidelijk 
te worden. Dankzij een donatie ter waarde van  € 2.500 in uren door Communicatiebureau Schot kan 
door het bestuur aan een plan voor verdere fondsenwerving en sponsoring worden gewerkt om de 
nieuwbouw van de grond te krijgen. Om de manager te ontlasten wordt door het bestuur de 
mogelijkheid onderzocht voor projectondersteuning voor de nieuwbouw en een aantal andere 
projecten. Hierover zal in 2022 meer duidelijkheid komen. 
 
Ook is er vooruitlopend op het aflopen van de aanbesteding door de gemeente Hoeksche Waard 
voor de opvang van dieren al overleg met de gemeente gestart om de overeenkomst te verlengen. 
Gesprekken hierover worden in 2022 gecontinueerd. Daarnaast heeft het bestuur alle politieke 
partijen van de gemeenteraad Hoeksche Waard benaderd voor een kennismaking en om uitleg te 
geven over de ambities met De Dierenstee, met name de nieuwbouwplannen. Een aantal partijen 
heeft daar gebruik van gemaakt en waardering uitgesproken voor het initiatief en de plannen. 
 
 
Onze mensen 

 
Vrijwilligers 

De Dierenstee kan bouwen op een bestendige groep van ruim 70 vrijwilligers die alle voorkomende 
werkzaamheden in het dierenopvangcentrum verrichten. Daarnaast is er een groep van circa 
incidentele 120 vrijwilligers die via Stichting Vrienden van de Dierenstee helpen bij de 
voorjaarsloterij, de collecte en de kraam op markten en braderieën. Helaas is daar door het 
voortduren van corona weinig activiteit mogelijk geweest. Wel is er inspanning verricht om deze 
vrijwilligers vast te houden voor de toekomst. 
 
In september is de vrijwilligersavond door veel enthousiaste vrijwilligers bezocht. Uiteraard is de 
structurele blijk van waardering wederom uitgereikt aan het einde van het jaar in de vorm van een 
cadeaubon en een Sinterklaasattentie verzorgd door Stichting Zomerkind. 
 
Personeel 
De Dierenstee heeft 4 medewerkers (2,5 fte) in dienst, 1 manager en 3 medewerkers 
dierenopvangcentrum. De krapte op de arbeidsmarkt heeft ook impact op de Dierenstee gehad. Een 
vrijgekomen vacature blijkt moeilijk in te vullen met een kwalitatief goede medewerker. Vooralsnog 
is gekozen om via een uitzendbureau een kracht in te huren, totdat een eigen medewerker is 
gevonden. 
 
Ook besloot het bestuur het personeel, vanwege de door corona toegenomen werkdruk, wederom 
extra financieel te waarderen. 
 
Educatie 

Een van de medewerkers heeft de cursus Bach Bloesem met succes afgerond. Medewerkers en 
vrijwilligers hebben via DierenLot cursussen gevolgd over hoe om te gaan met kittens en hoog-
sensitieve honden. 
 
 
 
 
 



Bestuur 

De samenstelling van het bestuur in 2021 is als volgt: 
 
Voorzitter   Jolanda van der Stel 
Secretaris   Odila Sibrijns 
Penningmeester  Bertine van Oudheusden 
Algemeen bestuurslid  Niek van der Zwam 
Algemeen bestuurslid  Annettie van Hemert 
 
Tot onze grote verslagenheid is ons gewaardeerde voormalige bestuurslid Marian de Geus in de 
zomer van 2021 overleden. Na haar terugtreden uit het bestuur bleef zij actief als vrijwilliger. 
Juni 2021 is Odila Sibrijns aangetreden als secretaris, hierbij Mylene Maaskant opvolgend die zich als 
vrijwilliger blijft inzetten voor de stichting. 
Penningmeester Bertine van Oudheusden heeft aangegeven haar functie neer te willen leggen. De 
werving voor een nieuwe penningmeester is gestart en Bertine blijft aan totdat deze is benoemd. 
 
De vacature voor een bestuurslid op gebied van marketing en communicatie is helaas nog open. Een 
potentieel bestuurslid heeft alsnog afgezien van de functie. Tot er een permanente invulling is, werkt 
Odila Sibrijns een marketing- en communicatieplan op hoofdlijnen uit en neemt het bestuur in 
gezamenlijkheid deze rol op zich. De fondsenwerving is voor het overgrote deel belegd bij St. 
Vrienden van Dierenstee, die in samenspraak hun plannen kunnen vormgeven. 
 
 


