Stap naar
professionalisering
Het VRC Zundert heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld.
Mede dankzij Europese bijdrage en steun van provincie NoordBrabant zijn wij uitgegroeid tot een van de toonaangevende
opvangcentra van inheemse vogels en zoogdieren in
Nederland. Ons werkterrein is inmiddels uitgebreid over geheel
Noord-Brabant en het aantal binnengebrachte dieren is de
afgelopen jaren fors gestegen naar ruim 6.000 dieren per jaar.
De inkomsten stijgen helaas niet.
Om goed te kunnen blijven functioneren moeten wij verder gaan
met het professionaliseren van ons centrum. Een goed team
professionals is noodzakelijk om de grote groep vrijwilligers aan
te sturen en te begeleiden in de diverse werkzaamheden die de
dierenzorg, het onderhoud en de educatie eromheen met zich mee
brengen. Ook in het vrijwilligerswerk voldoen wij aan een grote
maatschappelijke vraag. Veel vrijwilligers vinden in ons centrum
de rust om even de druk van de arbeidsmarkt te ontlopen. Na zo’n
rustperiode kunnen ze weer met hernieuwde energie het normale
arbeidsproces in.
Om deze professionaliseringsslag te kunnen vasthouden en
ons centrum succesvol verder te ontwikkelen, zijn we naarstig op
zoek naar nieuwe sponsoren. We benaderen bedrijven waarvan wij
denken dat zij sympathie voor ons werk hebben. Het is moeilijk in
te schatten wat de meerwaarde voor uw bedrijf zal zijn.

De opgevangen dieren, de jaarlijks duizenden bezoekers en
het honderdtal vrijwilligers zullen het in ieder geval enorm
waarderen.
Onze mogelijkheden hebben wij uitvoerig beschreven in deze
sponsorkrant, maar mocht u iets anders in gedachten hebben,
neem dan vooral contact met ons op.
Alles is bespreekbaar!

Charles Brosens
Voorzitter Stichting VRC Zundert

Dierverzorging

Educatie en voorlichting

Opvang

Scholenproject

Jonge dieren

Natuureducatiecentrum

VRC Zundert stelt zich ten doel het opvangen van inheemse
vogels en zoogdieren die, voornamelijk door menselijk toedoen,
in de problemen zijn gekomen. De noodsituatie kan ontstaan door
diverse oorzaken zoals vergiftiging, verkeer, onwetendheid,
illegale handel, etc.

VRC Zundert maakt al vele jaren scholenprojecten voor
de basisscholen binnen de gemeente Zundert. Daarnaast
ontvangen we jaarlijks vele verschillende groepen van basisen middelbare scholen van binnen en van buiten Zundert voor
een rondleiding, lezing of workshop.

Op vaste dagen is ons centrum en onze natuureducatieve tuin
geopend voor bezoek. We organiseren ook activiteiten voor
bedrijven, verenigingen en particulieren zoals workshops,
lezingen en rondleidingen in onze natuureducatieve tuin.

In de maanden april t/m augustus is het hoogseizoen. Van 8 uur ’s
ochtends tot 9 uur ’s avonds zijn onze dierverzorgers druk in de
weer om alle snaveltjes en bekjes te vullen.

Overlevingskans

Advies op maat

Door de deskundige inzet van onze dierverzorgers kunnen we een
groot deel van de binnengebrachte dieren na een kort of langer
verblijf in ons centrum weer loslaten in de natuur.

We adviseren zowel particulieren en verenigingen als bedrijven
op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en de
vergroting van de biodiversiteit. Met regelmaat maken wij
speciale op maat gemaakte nestkasten voor bijvoorbeeld de
slechtvalk, de kerkuil of de steenuil.

Passende oplossing

Sommige dieren kunnen om de een of andere redenen niet
losgelaten worden, zoals een uitheemse roofvogel of een tamme
kanarie. Voor hen zoekt onze stichting een passende oplossing
zoals een dierentuin. Vanuit ons centrum zijn al diverse vogels
over geheel Europa geplaatst.

Media

Zijn er vogels of inheemse dieren in het nieuws? Dan worden
wij vaak door de media benaderd voor onze deskundige
mening. Wij maken hier graag gebruik van om onze kennis door
te geven en onze naamsbekendheid te vergroten.

Kwaliteit en samenwerking

Uit regelmatige toetsing blijkt dat VRC Zundert ruimschoots voldoet
aan de kwaliteitseisen die de overheid stelt. VRC Zundert is een van
de initiatiefnemers van Fauna Opvang Brabant, een overkoepelend
orgaan dat streeft naar een goede samenwerking tussen en
kwaliteitshandhaving bij opvangcentra voor inheemse dieren binnen
de provincie Noord-Brabant. Daarnaast werken we samen met
diverse natuur- en diergerelateerde organisaties zoals Brabants
Landschap, Natuurmonumenten, Dierenbescherming, Stichting
Dierenlot, Stichting AAP en andere collega-opvangcentra door
het hele land.

Wat doen wij?
Een gewonde zwaan, een aangereden
bunzing? Een vergiftigde roofvogel?
Bij VRC Zundert wordt ieder dier in nood
liefdevol opgevangen en gekoesterd.
Jaarlijks verzorgt het centrum duizenden
inheemse vogels en zoogdieren zoals

egels, reeën en marterachtigen. Als de
dieren zijn hersteld, worden ze weer
vrijgelaten in de natuur.
Natuureducatie en voorlichting zien
wij ook als een belangrijke taak.
Wij ontwikkelen boeiende projecten
voor scholen over o.a. inheemse
vogels, bomen, afval en leven in en
op het water. Tevens adviseren wij

Vrijwilligers

De stichting werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. Ruim 120
vrijwilligers houden zich bezig met de opvang van de gebrachte
dieren, het onderhoud van tuin en gebouwen, de horeca, de
winkel of de ontwikkeling van nieuwe educatieve projecten.
Zij worden hierbij professioneel begeleid door een aantal vaste
krachten en bij specialistische ingrepen worden we regelmatig
belangeloos gesteund door een aantal dierenartsen.

organisaties en particulieren op het
gebied van natuurbehoud, biodiversiteit
en ontwikkeling en organiseren wij in
ons Natuureducatiecentrum De Luitert
workshops, lezingen en excursies
voor bedrijven, natuurorganisaties en
particulieren. De Luitert werkt samen met
andere organisaties en wil zich verder
ontwikkelen naar een groene VVV.

Wat kunnen
wij u bieden?
De naam van uw bedrijf zal verbonden
worden aan een van de mooiste
opvangcentra voor inheemse vogels en
zoogdieren van Nederland. In 2010 werd
ons centrum met een landelijke prijs

beloond. Hoge kwaliteit in de opvang,
veel aandacht voor natuureducatie
en internationale uitstraling waren de
lovende woorden van de jury. In 2017
werd Charles Brosens door Stichting
Dierenlot verkozen tot Dierenhulpverlener
van het jaar, vanwege de meer dan 40
jaar inzet voor hulp aan hulpbehoevende
inheemse dieren. Wij ontvangen voor

onze exploitatie geen subsidie, al bijna
40 jaar zijn wij zelfvoorzienend. Daar
zijn wij trots op, maar we kunnen ons
werk niet doen zonder hulp van het
bedrijfsleven. In het overzicht worden
diverse pakketten en mogelijkheden
gepresenteerd waarmee u het werk dat
wij doen kunt ondersteunen met uw
financiële bijdrage.

Sponsorpakketten

Andere mogelijkheden

(voor meerjarige periode 3-5 jaar)

Pakket A Hoofdsponsor - € 3000,- per jaar (exl. BTW)

Sponsoring van VRC Zundert met onderstaand aanbod:
• Naamsvermelding gedeelte gebouw.
• Recht op gebruik van de Maas-Jacobszaal 4x per jaar.
• Naamsvermelding bord 40 cm x 30 cm op grote volière.
• Naamsvermelding in de Vogelkrant.
• Vermelding logo met bedrijfsgegevens en 5 foto’s in digitale fotolijst
onderdeel van informatiewanden Natuur Educatiecentrum De Luitert.
• Bedrijfsartikel in de Vogelkrant (eenmalig).
• Logo in sponsorslideshow op website en weblink naar website.
• Uitnodiging jaarlijkse bedrijvendag voor 8 personen.

Pakket B Sponsor - € 1000,- per jaar (exl. BTW)
Sponsoring van VRC Zundert met onderstaand aanbod:
• Naamsvermelding op straatnaambord.
• Recht op gebruik van de Maas-Jacobszaal 2x per jaar.
• Naamsvermelding bord 40 cm x 30 cm op grote volière.
• Naamsvermelding in de Vogelkrant.
• Vermelding logo met bedrijfsgegevens en 3 foto’s in digitale fotolijst
onderdeel van informatiewanden Natuur Educatiecentrum De Luitert.
• Bedrijfsartikel in de Vogelkrant (eenmalig).
• Logo in sponsorslideshow op website en weblink naar website.
• Uitnodiging jaarlijkse bedrijvendag voor 6 personen.

Pakket C Kooisponsor Categorie 1 - € 500,- per jaar (exl. BTW)
Sponsoring van VRC Zundert met onderstaand aanbod:
• Naamsvermelding bord 40 cm x 30 cm op volière.
• Naamsvermelding in de Vogelkrant.
• Vermelding logo met bedrijfsgegevens en 2 foto’s in digitale fotolijst
onderdeel van informatiewanden Natuur Educatiecentrum De Luitert.
• Bedrijfsartikel in de Vogelkrant (eenmalig).
• Logo in sponsorslideshow op website en weblink naar website.
• Uitnodiging jaarlijkse bedrijvendag voor 4 personen.

Pakket D Kooisponsor Categorie 2 - € 200,- per jaar (exl. BTW)
Sponsoring van VRC Zundert met onderstaand aanbod:
• Naamsvermelding bord 30 cm x 20 cm op volière.
• Naamsvermelding in de Vogelkrant.
• Vermelding logo met bedrijfsgegevens in digitale fotolijst
onderdeel van informatiewanden Natuur Educatiecentrum De Luitert.
• Logo in sponsorslideshow op website en weblink naar website.
• Uitnodiging jaarlijkse bedrijvendag voor 2 personen.

Projectsponsoring

Het centrum blijft steeds in ontwikkeling.
Veelomvattende verbeteringen en
vernieuwingen worden in projectvorm
opgezet. De projecten worden pas uitgevoerd
als er financiële dekking is.
De afgelopen jaren hebben we in deze
vorm ons centrum kunnen voorzien van
zonnepanelen, een digitaal informatiecentrum
aan kunnen leggen en educatieve kooibordjes
kunnen plaatsen. Ook hebben we Project
Havik kunnen realiseren. Dit kooiencomplex,
dat onder andere ingericht is voor de opvang
van stressgevoelige dieren die in een
afgezonderde omgeving moeten revalideren,
hadden we nooit kunnen aanleggen zonder
de bijdragen van fondsen en sponsoren. Ook
u kunt zich als sponsor aanmelden voor een
dergelijk uniek project. Wij gaan graag met
u in overleg over de tegenprestatie die we u
kunnen bieden!

Sponsoring in natura
Steeds meer vindt sponsoring in natura
plaats. Zo krijgen wij wel eens vogelvoer dat
over de datum is of kunnen we gratis een
partij steigerbuizen ophalen, waar we weer
kooien mee bouwen. Wat voor uw bedrijf
niet meer te gebruiken is, kan voor ons nog
enorm van nut zijn. Ons centrum heeft een
wensenlijst opgesteld met inbreng van de
vrijwilligers.

Andere mogelijkheden
Indien u ons centrum graag op een andere
wijze dan als sponsor wilt ondersteunen, dan
zijn er de volgende mogelijkheden:
• Wordt donateur vanaf 10 euro per jaar en u
ontvangt 2 maal per jaar onze Vogelkrant.
• Notarieel schenken. Een fiscaal aantrekkelijke manier om ons centrum te steunen.
• Via nalatenschap. Uw keuze om onze
Stichting in uw testament op te nemen is
voor ons van onschatbare waarde en een
onvergetelijk gebaar.

Voor meer informatie:
VRC Zundert

Luitertweg 36a
4882TD Zundert
076-5974165
www.vrczundert.nl

Annemarie Brosens

Rene Koeken

Charles Brosens

Adrienne Verboom

Beheerder Facilitair en Marketing VRC Zundert
annemarie@vrczundert.nl
076-5974165
Voorzitter VRC Zundert
charles@vrczundert.nl
06-81326112

Penningmeester VRC Zundert
info@vrczundert.nl
06-53754344
Fondsenwerver VRC Zundert
06-51685820

ANBI VRC Zundert is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut. Een donatie aan een ANBI heeft voor u als sponsor of donateur fiscale voordelen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst .

Projectsponsoring
VRC Zundert blijft zich verder ontwikkelen en verbeteren. Grote ontwikkelingen worden in een
projectvoorstel opgezet. Op dit moment zoeken we financiële steun voor de volgende projecten:

Renovatie H-kooien
De H-kooien zijn een rij grote buitenverblijven voor alle type vogels. Ze zijn inmiddels 20 jaar oud. Door
het intensieve gebruik en de tand des tijds zijn deze verblijven dringend aan een renovatieslag toe. Deze
renovatie zal bestaan uit het vervangen van het gaas, de aanleg van een gang aan de achterzijde van de
kooien en het maken van nieuwe schuilplaatsen voor de dieren. Na de renovatie zullen de kooien terug
voldoen aan onze hedendaagse wensen en eisen.

Verbetering eerste opvang
De ruimten in onze eerste opvang worden binnen het centrum het meest intensief gebruikt. In het
hoogseizoen komen daar vaak 75 tot 100 dieren per dag binnen. Om al deze dieren goed te kunnen
beoordelen en behandelen zijn een goede ontvangstruimte en eerste opvangruimte nodig. Door de
explosieve groei van het aantal gebrachte dieren de afgelopen jaren voldoen deze ruimten niet meer aan
onze wensen. De renovatie zal bestaan uit zowel de verbetering van de ontvangstruimte, de voerkeuken
en de opvanghokken als de ontwikkeling van een afgezonderde behandelkamer.

Natuureducatiecentrum De Luitert
Natuureducatie is een van onze speerpunten en om onze educatieve activiteiten nog beter te kunnen
uitoefenen, willen wij de zaal van ons Natuureducatiecentrum De Luitert verder ontwikkelen met
bijvoorbeeld een permanente expositie over ons centrum en enkele interactieve, natuureducatieve spellen
voor kinderen en jeugd. Deze spellen zullen ontwikkeld worden in de geest van onze doelstellingen en op
een leuke manier de bezoekers informeren over het belang van onze natuur.

Cijfers
Opvang

Totaal opgevangen dieren: 6125
Waarvan vogels: 5484
Waarvan zoogdieren: 630
Waarvan succesvol losgelaten: 45%

Bezoekers in VRC Zundert 2017
Excursies/workshops: 2100
Programma scholieren: 990
Open dag: 1100
Presentaties/vergaderingen: 1200
Overig: 5000

Hoofdsponsors

Sponsors
Acuradmin, Agencies & Consultancies vof, Tholen

Ties Ridder

Bink Solar (Duurstroom), Rucphen

Zagers Vogelvoeders, St. Willebrord

Innergie, cultuur, mens & groen, Breda

De Meijer constructie - kraanverhuur, Wernhout

Koninklijke Peitsman, Groothandel voor de
project- en woninginrichting

Saman Volierebouw, Etten-Leur

Quality Network Products (Q.N.P.), Breda

Xfakt, Roosendaal

Kooisponsors Categorie 1
Boomkwekerij Laurijssen Bv, Zundert

Oostvogels Logistics, Meer (België)

Dictus Schilderwerken B.V., Zundert

PlanIt Works, Zundert

GoTech, installatietechniek, Klein Zundert

Rabobank de Zuidelijke Baronie

Insegno, Interim and Project Management, Rijsbergen

Sanidrome van den Buijs, Wernhout

Kooisponsors Categorie 2
Administratiekantoor A. Hessels, Rijsbergen

IM4IT, Management & Consultancy, Wernhout

Advocatenkantoor Mr. A.J.M. van der Borst, Etten-Leur

Jack Roovers Verhuur en Dranken, Zundert

Albert Heijn, Zundert

Jan Jochems Handel en Transport, Zundert

Beauty Studio Elegance, Etten-Leur

J. van Beek Kenneth Smit Training B.V., Oosteind

Bink Installatie Groep, Zundert

Magic Star: Life Coaching, Ossendrecht

Camping Liesbos, Breda

P. Raats, bronnering, Kalmthout (België)

De Douglas, boomkwekerij, Wernhout

Schrauwen Garagebedrijf, Zundert

Drukkerij Vorsselmans, Zundert

Singel Advocaten Strafrecht, Breda

Du Bois Sierbestratingen BV, Zundert

't Muizenpuntje, Achtmaal

Dynasty Shipping Belgium BV, Antwerpen

Teletronika BV, Tilburg

Handelsonderneming Frijters, Rijsbergen

Vermeeren Makelaardij, Rijsbergen

Huub Kustermans loonbedrijf, Zundert

Vogelvereniging Privo, Prinsenbeek

Hypnosepraktijk Daisy, Ossendrecht

Vision Direct, Amsterdam

