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Jaarverslag 2019 

Stichting Egelopvang Haarlem en omstreken.  
 

 

1.  INLEIDING 

Dit is het Jaarverslag over 2019 van de Stichting Egelopvang Haarlem en omstreken en daarmee ook 

het achtste jaarverslag. 

 

De doelstellingen van onze Stichting zijn: 

•  Egels die door ziekte, verwonding of verwezing, tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen 

overleven tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren met als doel ze op een verantwoorde 

wijze zo spoedig mogelijk te laten terugkeren in de natuur. Hierbij wordt zoveel mogelijk voorkomen 

dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen en zoveel mogelijk soorteigen gedrag kunnen 

blijven vertonen na terugkeer naar de natuur 

•  Waar mogelijk voorlichting geven over de wilde flora en fauna en het actief uitdragen, in het 

bijzonder aan personen die egels ter opvang aanbrengen, dat de inheemse flora en fauna en de 

daarbij behorende natuurlijke processen niet verstoord mogen worden. 

Van daaruit ook het behoud en beschermen van het leefgebied van de egel en daarmee van de  

biodiversiteit en (bestaande) ecosystemen. 

 

Voor het realiseren van de doelstellingen en daarmee het behoud en bescherming van de egels en 

hun leefgebied moeten diverse werkzaamheden/activiteiten op verschillende gebieden worden 

uitgevoerd en verder ontwikkeld.  

Hierbij is samenwerking/informatie-uitwisseling/kennisdeling met andere egelopvangcentra zowel 

nationaal als internationaal en met de Landelijke Egelwerkgroep een factor van belang.  

In de volgende hoofdstukken een uitwerking van onze activiteiten en resultaten in 2019. 

 

2.  OPGEVANGEN EGELS/HULPVERLENING 

De laatste jaren zien we een gestage toename van de hoeveelheid opgenomen egels. Ook in 2019  is 

het aantal opgevangen egels toegenomen t.o.v. 2018 (376 naar 436).De stijging is weer meer dan de 

laatste 2 jaar. Een specifieke reden voor de stijging is niet aan te wijzen. Zullen waarschijnlijk diverse 

redenen aan ten grondslag liggen, zoals een grotere naamsbekendheid, verslechterende 

omstandigheden voor de egel: hierbij te denken aan  verstening, verkleining leefgebied, gebruik van 

gif, meer autoverkeer, afname insecten( hun voedsel),extremer weer.  

http://www.egelopvanghaarlem.nl/
mailto:egelopvanghaarlem@gmail.com


   2/13 

 

Jaarverslag  2019 Stichting Egelopvang Haarlem en omstreken                                                                                                                                                                               
 

 

 

Hoe dan ook, er komen elk jaar meer egels binnen. Om hierop  te kunnen anticiperen is een gedegen 

onderzoek naar de oorzaken noodzakelijk. 

 
  

Het is aan menselijk handelen of nalaten te wijten dat egels bij de Opvang binnenkomen en zorg 

nodig hebben. 

Daarom is voorlichting ook zo ontzettend belangrijk. Bewustwording wat we moeten doen  om de 

egel en zijn leefgebied te behouden en te beschermen en hiervoor verantwoordelijk zijn.  

  

Ook 2019 was weer een heel bijzonder jaar voor ons. 

We begonnen voortvarend met uitzetten van de egels vanuit 2018, op een enkele egel na, konden 

we ze allemaal in de natuur uitzetten voor eind mei. 

We zijn zo dankbaar voor al die mooie uitzetgebieden waar we mogen uitzetten, egelparadijs, 

allemaal. 

Nog nooit zoveel egels opgevangen als in 2019. 

Het merendeel kwam in de herfst binnen, soms wel 8 per dag. Het was alle zeilen bijzetten. 
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Al onze vrijwilligers hebben keihard gewerkt. 

Die herfstweesjes ( die piek in setember,oktober,november)kwamen bijna allemaal ijskoud en zeer 

mager binnen, mede door het vreselijk natte najaar , denken we. Sommigen haalden het ook niet, zo 

koud waren ze geworden. 

 

Samen met o.a. onze dierenarts hebben we weer veel geleerd hoe deze verkleumde kleintjes weer 

op de rit te krijgen, maar ook dat er grenzen zijn aan wat zo’n kleintje aankan. Soms hielp gewoon 

niets, dat hakt er wel eens in. 

Dit jaar hadden we ( relatief) veel grote wonden, ook daar hebben we weer veel van geleerd. 

Al lijkt het soms onoverkomelijk, met veel zorg kan zo’n grote wond dicht. 
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Soms krijg je een egel binnen die zoiets vreselijks heeft meegemaakt, dat je niet verwacht dat ie het 

redt. Pietje Put zat dagen( misschien wel langer) in een put, met een raar pootje. Uitgedroogd, 

verhongerd ,kwam hij binnen, zijn rechterachterpootje stak uit. 

Als het maar niet gebroken is. Maar nee, het was meer een voetbalblessure in zijn knie. 

 

Na behandeling, veel eten en geduld is hij weer uitgezet. De put waarin hij was gevallen is 

dichtgemaakt. 

Nogmaals: voorlichting en samenwerking/kennisdeling zijn  zo ontzettend belangrijk!  

Soms sta je als egelopvang ook wel eens met een mond vol tanden. 

Dit is Layla, gevonden op de eerste verdieping van Hogeschool InHolland, haar pootjes waren 

bloederig en kapot. 

We vermoeden dat een van de leerlingen haar had gevonden, meegenomen naar school, waar ze 

ontsnapte en werd gevonden door de conciërge.  Ze herstelde gelukkig snel. 
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Uitgangspunt bij de behandeling/verzorging van binnengekomen egels is en blijft natuurlijk altijd het 

welzijn van de egel en daarbij het kunnen bieden van een zo groot mogelijke levenskans voor het 

leven in de natuur. Dat is hun habitat.  En daar gaat het om. 

Hierbij gegevens over de opgevangen egels naar 

* leeftijd en geslacht 

* locatie/gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenten  Totaal egels  

2019 

Haarlem  105 

Velsen plus Beverwijk  

en Uithoorn  

 43 

Haarlemmermeer  98 

Amsterdam/Aalsmeer  11 

Heemstede  45 

Bloemendaal  39 

Zandvoort  19 

Lisse/Hillegom/Noordwijk  27 

Noordwijk/Noordwijkerhout  14 

Overig 

 

Totaal 

 35 

 

436 
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Er wordt een  gedetailleerde administratie gevoerd over de binnengebrachte egels. Hiermee 

kunnen/moeten wij jaarlijks rapporteren aan de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord en 

gebruiken bij aanvragen voor financiële ondersteuning bij gemeenten en andere belanghebbenden 

en te gebruiken voor onze eigen analyses. 

 

Ook hebben we , zoals elk jaar, de medische behandelingen en het uitzetbeleid  kritisch bekeken en 

aangepast. 

Een optimalisering van de zorg/behandeling van de egels van binnenkomst tot uitzetten dmv studie, 

onderzoek, samenwerking met andere egelopvangcentra zowel nationaal (zie o.a. lidmaatschap 

Egelwerkgroep Nederland) als internationaal. Dit alles heeft geresulteerd in een efficiëntere en 

kortere behandelingsmethode (incl. verblijf in de uitwentuinen) met als resultaat het eerder kunnen 

uitzetten in de natuur en een grotere overlevingskans.   

 

Dat leidt altijd wel tot verhoging van de kosten, maar heeft betere en snellere resultaten, zodat een 

egel niet langer dan strikt noodzakelijk  in opvang is en zo snel mogelijk weer in de natuur terug kan. 

 

Het belang om de met uitsterven bedreigde egel te behouden en te beschermen wordt ook nog eens 

bevestigd/benadrukt door het oprichten in 2018 van een landelijk Egelwerkgroep Nederland, die 

onderdeel is gaan uitmaken van De Zoogdiervereniging. 

De missie van Egelwerkgroep Nederland is om een platform te vormen waar wetenschap, 

opvangcentra en het brede publiek met elkaar samenwerken ten behoeve van het behoud en 

bescherming van de egel en zijn leefgebied. 

Door het lidmaatschap van deze Werkgroep en deelname aan de diverse landelijke bijeenkomsten 

draagt de Egelopvang Haarlem e.o. bij aan dit doel. 

 

 Medische ondersteuning 

Wij worden op een zeer breed terrein van de medische zorg en behandeling ondersteund door Birgit 

Verdouw en Stefanie Verschuren van Dierenkliniek Aerdenhout, als onze vaste dierenartsen. 

Uitzetbeleid 

Doel van het uitzetbeleid is een zo optimaal mogelijke verdere kans voor de egel om na de opvang in 

de natuur te kunnen overleven. Het uitzetten gebeurt in fases: 

 

Een uitwentuin. Het vanuit de uitwenruimte in de Opvang plaatsen in een uitwentuin is een 

noodzakelijke en onmisbare tussenfase op weg naar de vrije natuur.  Een uitwentuin wordt aan de 

hand van diverse criteria, zoals hoeveelheid groen, grootte etc. geselecteerd.  

Tijdens het verblijf in de uitwentuin kan dan worden nagegaan of de egels niet terugvallen in hun 

herstel. 

Ook gaat het om jonge onervaren egels, die als baby-egel (vaak als wees) zijn binnengekomen. 

De egels die in de herfst/winter in een gesloten tuin zijn geplaatst overwinteren hier tot in de lente. 

Totdat ze weer voldoende gewicht hebben opgebouwd en er weer voedsel in de natuur beschikbaar 

is.  
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Voor wat betreft de uitwentuinen beschikken wij door onze wervingsactiviteiten over een ruim 

aanbod. Dit geeft de gelegenheid om nog kritischer en selectiever een keuze te maken in het bieden 

van een zo optimaal mogelijk tijdelijk leefgebied voor een zo groot mogelijke levenskans in de 

natuur. 

 

In  maart 2019 hebben wij een bijeenkomst gehouden voor alle tuinhouders voor verdere 

kennisoverdracht/-uitwisseling. Dit naast de bij plaatsing al gegeven individuele instructies, zowel 

schriftelijk als mondeling.   

Uitzetgebieden. Bij het uitzetten in de vrije natuur wordt in eerste instantie nagegaan of de 

vindplaats van de egel geschikt is om daar weer uitgezet te worden en zo terug te keren naar zijn 

oorspronkelijke habitat. 

Bij het uitzetten in de natuur wordt gebruik gemaakt van natuurgebieden, landgoederen en zgn. 

open tuinen. Deze open tuinen bevinden zich in verkeersluwe heel ruime groene woonwijken met 

veel schuilplekken; het liefst aan de rand van een loofbos. De tuineigenaar voert de eerste dagen de 

egels  bij en zorgt dat er altijd water is. 

 

Wij werken voortdurend aan het vergroten van het aantal uitzetgebieden zodat we nooit het risico 

lopen teveel egels in een bepaald gebied te hebben uitgezet. Ook de verdeling man/vrouw wordt 

altijd nauwlettend in de gaten gehouden.  
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3. ORGANISATIE  

Het bestuur  

In 2018 heeft geen bestuursverandering plaatsgevonden en bestond het bestuur uit: 

Dickie van Riemsdijk (voorzitter), Thecla Wolfs (secretaris), Sander Sonneveld (penningmeester). 

 

De gewenste uitbreiding met in ieder geval 2  bestuursleden met toewijzing van eigen 

aandachtsgebieden hebben we in 2019 niet kunnen realiseren. In 2020 zullen we hiervoor een extra 

inzet moeten doen. 

Een uitbreiding is noodzakelijk vanwege de steeds toenemende werkzaamheden op diverse 

gebieden. Ontwikkelingen zowel van binnenuit als van buitenaf, zoals bijvoorbeeld nieuwe 

wetgeving, nieuwe eisen aan opvangcentra, maatschappelijke invloeden als de bij veel gemeenten 

ingezette ontwikkeling op uitbreiding van de woningbouw de komende jaren (met name in het 

groen), herinrichtingsplannen openbare groenvoorzieningen zullen nieuwe 

projecten/werkzaamheden opleveren met de daarbij behorende vereiste kwaliteiten en 

professionaliteit. 

  
Wij beschikken sinds 11 april 2017 over een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming 

(artikel3-10 lid 2) via Omgevingsdienst Nood-Holland-Noord. 

Net als de eerder ontheffing is deze verstrekt voor een periode van 5 jaar. 

  

We hebben de ANBI status en zijn DierenLot beneficiant.  

Beheer 

De beheerderfunctie wordt ingevuld door een vrijwilliger. Willen we zorgen voor het waarborgen van 

de noodzakelijke continuïteit, kwaliteit en professionaliteit is een (parttime) betaald beheerder een 

eerste en wezenlijke voorwaarde voor deze cruciale functie. Daarvoor ontbreken ons nu voldoende 

financiële middelen. 

Zie verder bij Fondsenwerving.  

Vrijwilligers 

Alle werkzaamheden door en voor de Egelopvang worden alleen door vrijwilligers uitgevoerd. De 

Egelopvang beschikt niet over vaste betaalde krachten (zie ook onder " Beheer").  

De diverse taakgebieden zijn ondergebracht in diverse functies, zoal Egelverzorger in de opvang. Zij 

werken in teamverband en er wordt gewerkt volgens een wekelijks rooster van 7 dagen. 

Medische 1ste hulpverleners. Verzorgt de 1ste hulp/opvang en stelt diagnose en een behandelplan 

op. Verricht de intensieve zorg incl. baby-egels en juvenielen. Doet 24-uurs bereikbaarheidsdiensten. 

 

Er wordt gewerkt volgens protocol. Nieuwe medewerkers worden conform dit protocol opgeleid en 

ingewerkt. 

Naast de directe egelverzorging van binnenkomst t/m het uitzetten in de natuur zetten diverse 

vrijwilligers zich in voor de egels. Zo zijn er collectanten voor de drie collectes; 

voor elke collecte moeten we nieuwe collectanten werven (o.a. via persberichten, social media etc.); 

we hebben gelukkig een klein aantal collectanten die meerdere collectes willen lopen.  
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Het blijkt steeds weer moeizaam om nieuwe collectanten binnen te halen. We slagen er tot nu toe in 

om het aantal op ongeveer een gelijk niveau te houden.  

Verder zijn er vrijwilligers die de Egelinformatiestand bezetten op ca. 10 evenementen per jaar en 

kinderactiviteiten begeleiden, vrijwilligers die de website, facebook, Instagram verzorgen, 

nieuwsbrieven en persberichten schrijven, folders ontwerpen, administratie bijhouden, 

educatiemedewerkers die  gastlessen op basisscholen en Buitenschoolse Opvang geven, vrijwilligers 

die desgevraagd lezingen geven over de egel, die de egels van en naar uitwentuinen en 

uitzetgebieden brengen ,vrijwilligers die allerlei hand- en spandiensten voor ons verzorgen.  

Vacatures 

Bij de directe egelverzorging hebben we een vrij stabiel vrijwilligersbestand, sommigen werken al 

jarenlang voor de Opvang. Er zijn echter vacatures in specifieke functies als  fondsenwerver, 

collectecoördinator, coördinator educatie, algemeen projectmedewerker medewerker relatiebeheer 

gemeenten/provincie en algemene bestuursleden. Zoals al eerder gezegd brengen ontwikkelingen 

zowel van binnenuit als van buitenaf uitbreiding van werkzaamheden met zich mee ook vanuit 

kwalitatief oogpunt. 

De genoemde vacatures hebben we in 2019 niet kunnen vervullen. Dat betekent dat we aan de 

diverse taakgebieden niet de noodzakelijk aandacht hebben kunnen geven. 

In 2020 zullen we er alles aan moeten doen om openstaande vacatures te vervullen.  

   

Stagiaires 

Wij begeleiden maatschappelijk stagiaires. De laatste jaren is er een sterk toenemende vraag naar 

een stageplek bij de Egelverzorging op de Opvang. Wij hebben het aantal stageplekken ivm de ter 

beschikking staande ruimte moeten beperken tot 2 per keer. Er wordt volgens rooster in 

teamverband gewerkt.  

Wellicht dat we de stageplekken kunnen uitbreiden bij het kunnen realiseren van de ruimte-

uitbreiding.  
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4. HUISVESTING 

Wij beschikken over een gebouw op het terrein van het Huisdierencentrum Haarlem van Natuur en 

Milieu Educatie (NME) gemeente Haarlem aan de Van Oosten de Bruijnstraat 64. 

In 2019 zijn er voorbereidende besprekingen geweest met de gemeente Haarlem in verband met het 

besluit van de gemeente om met ingang van 1 januari 2020 een huurovereenkomst incl. 

servicekosten af te sluiten. Betreft een behoorlijke verhoging van onze kosten. 

 

In het gebouw beschikken we over  4 ruimtes, waaronder 1 als uitwenruimte. 

Daarnaast over een ruimte met wasmachines, droger ,vrieskast en  koelkast.  

Het totaal aantal dierenverblijven is 68. Een aantal dierenverblijven kan niet worden gebruikt ivm het 

niet mogen verrichten werkzaamheden door vrijwilligers kader Arbo (verblijven heel laag bij de 

grond). In 2019  bleek het aantal egelverblijven ook vanwege het toegenomen aantal opvangegels, 

net als al in 2018,  onvoldoende om alle egels te kunnen opvangen. Om toch de noodzakelijk hulp te 

kunnen bieden aan de binnenkomende egels zijn diverse noodaanpassingen verricht vwb de 

opvangmogelijkheden.   

Daarnaast is er gebrek aan voldoende voorraadruimte. Het bleek overduidelijk dat uitbreiding van 

ruimte en verblijven noodzakelijk was en is. We hebben dit begin 2019 opnieuw ter sprake gebracht 

bij de gemeente Haarlem. 

Na diverse overleggen ziet het ernaar uit dat de gewenste uitbreiding er komt.  

We gaan uit van realisering in 2020, maar is het nu nog afwachten op formalisering. 

 

Voor de verbouwing van de extra toegewezen ruimte tot een adequate egelruimte zullen wij subsidie  

aanvragen bij Fondsen die dierenwelzijn in hun doelstelling hebben. 

Tevens zal het aantal egelverblijven moeten worden uitgebreid.  

Zowel bij de uitbreiding als bij de vervanging zal de oppervlakte van de egelverblijven worden 

vergroot. Verder zal bij de grootte rekening worden gehouden met verblijven voor nesten met en 

zonder moederegel. 

De uit te breiden en te vervangen egelverblijven, alsmede de nieuwbouw zijn  opgenomen in het 

Onderhoudsplan: Voorzieningen Groot Onderhoud. 

Mocht onverhoopt de overeengekomen uitbreiding toch niet doorgaan dan  zullen wij ons moeten 

beraden en andere mogelijkheden moeten onderzoeken en zullen dan hiervoor onder andere ook 

een beroep doen op de gemeente. 

 

In 2020 zal het overleg met de gemeente Haarlem over de mogelijkheden voor een 

klimaatbeheersingssysteem (waaronder een groen dak) met daarbij het oplossen van het 

vochtprobleem worden vervolgd.  
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5.  EDUCATIE / VOORLICHTING 

Website 

In 2019 is de website vernieuwd. Door het vertrek van de webdesigner is er een vacature ontstaan 

voor beheer en (toekomstige) aanpassing van de site. 

Facebook blijft een belangrijk communicatiemiddel.  

Ook Instagram ontwikkelt zich tot een veel gebruikt communicatiemiddel.  

 

Educatie/voorlichting/publiciteit 

Educatie en voorlichting is als 1 van onze 2 doelstellingen een punt van voortdurende aandacht en 

ontwikkeling. Een bewustwordingsproces dat we  medeverantwoordelijk zijn voor het behoud van de 

egel en een voor de egel natuurlijke leefomgeving/leefgebied. En op welke wijze daaraan zelf kan 

worden bijgedragen. Dit begint bij kennis over de egel. 

 

Daarvoor hebben we onder andere al eerder een educatieprogramma "Egels, onze natuurlijke buren" 

ontwikkeld voor de basisscholen. Door gastdocenten van de Egelopvang worden egellessen gegeven.  

Dit is een doorlopende activiteit, waarbij actieve werving van scholen plaatsvindt. Ook krijgen we 

steeds meer aanvragen van de Buitenschoolse Opvang. 

Vanwege gebrek aan hiertoe gekwalificeerde vrijwilliger(s) is het 2019 niet gelukt om de geplande 

evaluatie en aanpassing van het educatieprogramma en lesmateriaal (leskist) uit te voeren en 

moeten deze noodgedwongen doorschuiven.  

Om dezelfde reden hebben wij  in 2019 geen actieve werving naar scholen kunnen uitvoeren. Dit zal 

in 2020 weer moeten worden opgepakt. 

  

 Verder geven wij halfjaarlijks een Nieuwsbrief uit aan bestaande contacten. 

In 2019 is de Nieuwsbrief en verdere relevante informatie vanuit de Egelopvang via onze website 

verzonden. Dit geeft mogelijkheden voor het verstrekken van meer directe informatie. 

Voor degenen, van wie wij (nog) geen mailadres hebben, maar wel graag onze Nieuwsbrief willen 

ontvangen hebben wij een aangepaste versie die wij dan per post verzenden. 

De Nieuwsbrief wordt ook geplaatst op de website.  

Ook geven we voorlichting en informatie via persberichten, het geven van interviews, via de 

egelstand op diverse evenementen, door het geven van rondleidingen voor geïnteresseerden, het 

uitdelen van folders, het uitlenen van informatiemateriaal voor vele spreekbeurten en het geven van 

lezingen aan allerlei groepen. 

Ook in 2019 kregen we weer veel en uitgebreid aandacht van de pers, lokale radio en dergelijke. 

 

Voor de tweede keer hebben wij rond het jaarlijks Nationaal Egelweekend in september een Open 

Dag gehouden. Naast een rondleiding in de Egelopvang waren er lezingen over dieren in de tuin, 

biodiversiteit (de rol van de egel) en over specifiek de egel. 
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Verder diverse kraampjes met informatie over dier en natuur. Alle activiteiten werden zeer druk 

bezocht. Voor de rondleiding was er een wachtlijst, waardoor op 2 opeenvolgende zondagen nog 

rondleiding werden gegeven.  

Bij het collecteren (Haarlem, Bloemendaal en Heemstede) wordt diverse informatiemateriaal 

uitgereikt. Met de collectes wordt een groot aantal mensen direct bereikt met onder andere ook als 

gevolg vergroting van de naamsbekendheid; belangrijk voor verspreiding informatie en het weten te 

bereiken van de egelopvang  wanneer zij een hulpbehoevende egels vinden  

 

Ook de voorlichtingsfunctie zal verder ontwikkeld moeten worden. 

Steeds weer blijkt hoe belangrijk educatie en voorlichting is. Heeft een preventieve werking   

Wij hebben met de egelstand op de volgende evenementen gestaan:  

Open Dag van het Vogelhospitaal, Lentemarkt en Herfstmarkt van  Natuur en Milieu Educatie 

gemeente Haarlem,  Tuinevenement in Heemstede, Nationaal Park,  Jaarmarkt Duin- en Kruidberg. 

Verder hebben we ook deelgenomen aan de Kerstmarkt in Haarlem. 

Bij een aantal evenementen werden tevens kinderactiviteiten georganiseerd. 

Het doel van de egelstand is in de eerste plaats het geven van voorlichting/informatie en daarnaast  

geld ophalen voor de egelopvan via de verkoop van egelgerelateerde artikelen.   

(Ontwikkelen) promotie- en voorlichtingsmateriaal 

We maken gebruik van promotiemateriaal als een donateursfolder, diverse posters en 

informatiemateriaal voor (werving) donateurs, tuinen en vrijwilligers. Verder een verscheidenheid 

aan voorlichtingsmateriaal, zowel qua presentatie als inhoud en doelgroep.  
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6. PARTICIPATIE BIJ INRICHTING GROEN- EN BOUWPROJECTEN 
Het is te voorzien dat de komende jaren veel ingrepen in het groen zullen plaatsvinden o.a. door 

herinrichtings- en bouwprojecten. Een aantal grote bouwprojecten staat al op stapel/is 

aangekondigd. Vanuit ervaring is gebleken dat het van essentieel belang is dat de egelopvang hierbij 

tijdig  betrokken wordt en overleg kan plaatsvinden over de wijze waarop het  bedreigde leefgebied 

van de egel/de egelpopulatie kan worden beschermd en behouden (uitvoeren zorgplicht en de 

Gedragscode Stadswerk, indien een gemeente zich hieraan heeft gecommitteerd). Is voor ons een 

hoofdpunt voor de eerstkomende jaren. Het gaat om het behoud en bescherming van de 

biodiversiteit en bestaande ecosystemen, waar ook de egel deel van uitmaakt.  

Zo laat bijvoorbeeld  de informatievoorziening en medewerking vanuit gemeenten over (geplande) 

projecten en de uitvoering veel zo niet alles te wensen over. Hieraan zullen we in 2020 verder 

moeten werken om tot een meer structurele aanpak te komen qua informatievoorziening en 

mogelijkheden advisering. Daarbij is het aanstellen van een Medewerker relatiebeheer gemeenten 

en provincie, die zich alleen op genoemd aandachtsgebied kan richten, een belangrijke en 

noodzakelijke stap.  
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7. FONDSENWERVING 
Voor het financieel resultaat over 2019 wordt verwezen naar het betreffende Financieel Jaarverslag.  

 

In 2019 hebben we voor het eerst een financiële bijdrage ontvangen van de omliggende gemeenten 

Haarlem, Velsen en Bloemendaal.  

Vanaf 2017 ontvangt de Egelopvang al een financiële bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer 

(inmiddels inclusief Haarlemmerliede&Spaarnwoude). Deze bijdrage loopt via de Dierenbescherming 

Deze bijdragen hebben een structureel karakter, maar dienen wel jaarlijks verantwoord en opnieuw 

aangevraagd te worden.  

 

Voor het waarborgen en blijven ontwikkelen van de professionaliteit en kwaliteit van de uit te voeren 

werkzaamheden en continuïteit t.a.v. het voortbestaan van de Egelopvang is structurele 

ondersteuning een noodzaak en voorwaarde. Speerpunt hierbij is het kunnen aantrekken van een 

betaald (parttime) beheerder.  

Hierbij verder ook te noemen de ontwikkelingen vwb het aantal opgevangen egels, de verdere 

optimalisering van de zorg, het educatie-/voorlichtingsprogramma en verdere aandachtsgebieden.  

 

Het bedrag aan donaties incl. legaten is in 2019 tov 2018 ongeveer gelijk gebleven. In tegenstelling 

tot 2018 is in 2019 geen legaat ontvangen. Het bedrag aan donaties was daarentegen hoger. 

Mede door deze donaties kunnen wij ons werk voor de egels voortzetten en zijn donaties voor ons 

essentieel.  

Op de website is de mogelijkheid opgenomen om via de zgn. Geefknop direct geld te storten. 

 

 In 2019 hebben wij in 3 gemeentes (Haarlem, Heemstede en Bloemendaal) gecollecteerd. 

Via de egelstand zijn inkomsten verkregen door de verkoop van egelgerelateerde artikelen en het 

organiseren van diverse kinderactiviteiten bij bepaalde evenementen.   

Verder hebben we deelgenomen aan diverse geldopbrengende acties, zoals de Grote Clubactie of 

zelf acties georganiseerd, zoals statiegeldacties bij een aantal supermarkten, het plaatsen van 

collectebussen bij (dieren)winkels, dierenartsen etc. en het inzamelen van blik en aluminium.  

 

Om aan de benodigde financiën te komen  om onze werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren en 

te kunnen voldoen aan  interne en externe ontwikkelingen met borging van 

kwaliteit/professionaliteit/continuïteit zal aan fondsenwerving (ook met aandacht voor sponsoren) 

de nodige impuls gegeven moeten worden. 

 

Er zal een fondsenwervingsbeleid moeten worden ontwikkeld inclusief een plan voor sponsoren. 

Hopelijk slagen we er in 2020 een vrijwilliger aan te trekken met kennis van zaken op dit gebied. 

Dit is heel hard nodig. 
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8. VOORUITBLIK 2020 

 
Ontwikkelen van een Fondsenwervingsbeleid inclusief een plan voor sponsoren en daarbij het 
aantrekken van een Fondsenwerver. Dit mede tbv aanstelling betaald (parttime) beheerder. 
 
Samenwerking en informatie-uitwisseling/kennisdeling met collega Opvangcentra en de Landelijke 
Egelwerkgroep om zo optimaal mogelijk te zorgen voor het behoud en bescherming van de egels en 
hun leefgebied 
 
Het realiseren van uitbreiding huisvesting inclusief uitbreiding en vervanging (aantal) egelverblijven. 
 
Evalueren en aanpassen Educatieprogramma incl. lesmateriaal incl. mogelijkheid volledige 
digitalisering lesprogramma. Voor de uitvoering van het educatieprogramma het aanstellen van een 
coördinator Educatie. 
 
Een verder speerpunt in 2020 is de groenvoorziening, met name het in de gaten houden van  
projecten en renovatie in het (gemeentelijk) groen; dit tbv het behoud en bescherming van de egels 
en hun leefgebied en daarbij de biodiversiteit en bestaande ecosystemen.  
Hierbij is een structurele samenwerking/participatie met gemeentes in ons werkgebied een eerste 
voorwaarde.   
 
Het invullen van bestaande vacatures. 

In 2019 is er veel in beweging gezet bij en binnen de wildopvangcentra. 

In de Tweede Kamer zijn twee moties aangenomen: de een gericht op de verplichting van de 

gemeenten en provincie om aan de zorgplicht voor wilde dieren te voldoen, de ander voor het 

ontwikkelen van een uniforme landelijke richtlijn voor vergoeding aan wildopvangcentra.  

Verder wordt met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit vanuit de 

wildopvangcentra overlegd over de te hanteren regelgeving.   

Een gunstige ontwikkeling. Zullen resultaten afwachten. 

 
Met de invloed en (mogelijke) gevolgen van de Coronacrisis hebben we bij de Vooruitblik geen 
rekening kunnen houden. 
 
 


