Jaarverslag 2020

Voorwoord
Met veel genoegen bieden wij u het jaarverslag 2020 aan.
We hadden er een bruisend jaar vol met activiteiten van willen maken. Voor de viering
van het 40-jarig bestaan was een gevarieerd programma uitgewerkt. Helaas is het heel
anders gelopen. Heel de wereld kreeg te maken met het virus Covid-19. De maatregelen
om verspreiding van het virus te beperken waren ingrijpend.
Het centrum was een groot deel van het jaar gesloten voor bezoekers. Groepen voor
excursies of het scholenproject hebben we niet ontvangen. Het bestuur vond het niet
verantwoord om festiviteiten of grote samenkomsten te organiseren. Het jubileumjaar is
zo stil voorbij gegaan.
Als bestuur hebben we er voor gekozen om de inzet van vrijwilligers te beperken. In de
dierverzorging is altijd inzet van vrijwilligers nodig geweest. Zonder vrijwilligers kunnen
we de werkzaamheden niet aan. Maar andere werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd en
later, waar mogelijk, in aangepaste vorm opgepakt. Zo is er voor gekozen om het maken
van de nestkasten over verschillende ruimten te spreiden en de groep op te splitsen.
Hiermee konden we op veilige afstand van elkaar werken en de vele bestelde nestkasten
leveren.
2020 was ook het jaar dat onze beheerder dierverzorging, Diwi, na vele fijne jaren, elders
is gaan werken. Helaas hebben we geen gezamenlijk afscheid kunnen organiseren. We
wensen haar veel succes. Met Denise hebben we een goede opvolger gevonden. Samen
met Latoya en Annemarie is de continuïteit van ons centrum in goede handen.
Het VRC Zundert heeft in 2020 weer veel dieren opgevangen. Zelfs weer meer dan het
jaar ervoor. Dieren werden uit heel Noord-Brabant binnen gebracht. Door de hitte in het
voorjaar en de zomer werden veel huis- en boerenzwaluwen, huismussen en
gierzwaluwen gebracht. De droogte zorgde waarschijnlijk voor veel egels en kerkuilen
omdat ze moeilijk aan voedsel konden komen.
Bij de start van de eerste Lockdown was de renovatie van de H-kooien, het nieuwe
educatief element de Mutserdhoop en de nieuwe inrichting van het
natuureducatiecentrum nog niet klaar. Opeens moest de klus met minder handen
worden geklaard. Daarmee was het voor de vaste medewerkers, en zeker ook Charles
Brosens, een heel intensieve periode.
Vanuit de vrijwilligers is weer met veel enthousiasme inzet geleverd bij de verzorging
van de dieren, de administratie en het onderhoud van de tuin, de kooien en de
educatieve elementen.
Dit jaar is het bestuur uitgebreid. Er zijn drie nieuwe leden toegetreden en één van de
bestuursleden is afgetreden. Het bestuur bestaat nu uit 7 leden.
Het bestuur wil alle medewerkers en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun
betrokkenheid en inzet. Daarnaast ook veel dank aan alle donateurs en sponsors die
door hun financiële bijdragen het werk van VRC Zundert mogelijk maken.
In het bijzonder dankt het bestuur dierenarts Peter Bastiaansen van Dierenkliniek De
Baronie, de dierenartsen van Dierenartsenpraktijk Zundert en Bart Mangnus van
Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal. Door hun deskundige inzet zijn vele dieren
hersteld van hun verwondingen en ziekte. Zonder hun hulp was dit niet gelukt.
Als bestuur zijn we trots op ons centrum, de vrijwilligers en de medewerkers. Door
gezamenlijke inzet staat er een solide en betrouwbare organisatie.

Bestuur VRC Zundert
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2. Inleiding
Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten en resultaten van Stichting
Vogelrevalidatiecentrum Zundert, ofwel VRC Zundert, in 2020. Ook leest u met welke
inzet dit tot stand is gekomen. Voor de financiële verantwoording verwijzen we naar
het financiële jaarverslag dat op onze website te vinden is.

Doel Stichting VRC Zundert
Het doel van VRC Zundert is het opvangen en verzorgen van inheemse dieren die in
problemen zijn gekomen. Het gaat om niet gedomesticeerde dieren, met name
vogels en zoogdieren. De dieren worden verzorgd met als doel ze zo snel mogelijk
weer los te laten in hun eigen leefomgeving.
Tevens geeft de stichting voorlichting en educatie over onze flora en fauna. De
stichting stimuleert en ondersteunt initiatieven die leiden tot meer bewustwording
van onze natuurlijke omgeving.

Opbouw jaarverslag
In dit jaarverslag worden in hoofdstuk 3 de diverse resultaten en activiteiten van
2020 beschreven. Vervolgens kunt u in hoofdstuk 4 tot en met 6 meer lezen over de
organisatie, het personeel en de communicatie. Hoofdstuk 7 en 8 geven inzicht in de
financiën. Afgesloten wordt met een korte blik op de toekomst.
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3. Activiteiten en resultaten 2020
a. Opvang en revalidatie inheemse dieren
Bij de opvang staat het belang van het dier voorop. VRC Zundert is
gespecialiseerd in de opvang van vooral inheemse vogels en inheemse
zoogdieren, maar kan bijvoorbeeld ook uitheemse vogels en zoogdieren tijdelijk
opvangen en verzorgen.
Het VRC Zundert streeft naar een permanente doorstroming van de dieren.
Dieren die een blijvende opvang nodig hebben, worden zoveel mogelijk
overgebracht naar instanties die daarvoor zijn ingericht.
In 2020 zijn in totaal 7.261 dieren opgevangen bij VRC Zundert. De meeste dieren
zijn binnengebracht door particulieren, dierenambulances en andere
opvangcentra. Het merendeel van de dieren was vogels, maar liefst 6.173 stuks.
Daarnaast zijn er 1.088 zoogdieren opgevangen, zoals eekhoorns, egels,
vleermuizen, hazen, konijnen, reeën en verschillende knaagdieren.
In het afgelopen jaar hebben we natuurlijk ook in de dierverzorging te maken
gehad met coronamaatregelen. Zo hebben we voor een groot deel van het jaar de
deuren gesloten moeten houden voor bezoek en voor mensen die dieren komen
brengen. De dieren konden altijd worden geplaatst in de vogelkist.
Vanwege de Lock-down zijn er veel maatschappelijke stages niet doorgegaan,
maar gelukkig alleen in de rustige perioden.
We hebben een extra ruimte voor de eerste opvang klaargemaakt. Zo konden,
ook in de drukke periode, onze vrijwilligers genoeg afstand van elkaar houden
tijdens het verzorgen van de dieren. Deze ruimte is in de rustige periode gebruikt
als quarantaine voor dieren die mogelijk vogelgriep zouden kunnen hebben. Er
zijn geen besmette dieren vastgesteld.

Vogels
In 2020 kwamen 6.173 vogels binnen. In 2019 waren dat er 6.022 , in 2018 een
5.651 stuks, in 2017 5.484 stuks, in 2016 zo’n 5.634 stuks en in 2015 4.402
stuks. Na jaren van forse groei lijkt het aantal sinds 2016 nog beperkt toe te
nemen.
Relatief gezien zijn er in 2020 weer veel spechten binnengebracht. Door de hitte
in het voorjaar en zomer kwamen veel huiszwaluwen, boerenzwaluwen,
huismussen en gierzwaluwen binnen.
Door de droogte waren er weinig muizen waardoor er veel jonge kerkuilen zijn
gebracht. Opvallend was ook dit jaar weer het grote aantal koolmezen.
Net als in 2018 en 2019 was het aantal binnen gebrachte merels nog relatief
laag. Waarschijnlijk door een afname van de merelstand als gevolg van de
Merelziekte (usutu). Het aantal binnen gebrachte merels is wel aan het
toenemen. Dat kan betekenen dat de populatie zich geleidelijk weer herstelt.
Gedurende een groot deel van het jaar waren er in beslag genomen dieren
aanwezig. Het gaat daarbij om zowel kleine als grote vogels.
De volgende tabel geeft een indicatie van de diversiteit aan vogels in de opvang
en de ontwikkeling in aantallen per soort in de laatste 6 jaar.
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De lijst is niet volledig. In verband met de leesbaarheid zijn niet alle soorten
opgenomen in deze lijst.
Soort

2015

2016

2017

2018

2019
9

2020
12

Aalscholver

8

9

6

2

Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bosuil

29
40
23

27
34
30

29
61
26

36
34
27

29

31

58
32

69
33

Buizerd

43

79

90

76

47

55

Ekster

114

136

146

194

263

249

Gaai

33

63

64

69

69

75

Gierzwaluw

149

124

112

131

189

182

Groene specht

16

14

12

19

20

19

Grote bonte specht

22

16

20

32

36

38

Havik

9

14

14

8

15

9

Houtduif

886

1222

1240

1273

1516

1441

Houtsnip

17

9

9

21

21

11

Huiszwaluw

18

39

39

32

64

52

Huismus

47

55

85

95

133

166

IJsvogel

8

7

8

2

8

10

Jan van Gent

2

0

1

0

0

0

Kauw

384

444

434

665

518

606

Kerkuil

22

36

33

43

27

46

Kievit

7

1

5

5

4

1

Knobbelzwaan

65

94

63

52

70

66

Kokmeeuw

53

92

87

79

64

56

Koolmees

88

78

102

173

163

219

Merel

296

410

372

218

182

257

Meerkoet

25

23

28

19

29

34

Pimpelmees

54

21

62

45

73

85

Ransuil

7

10

10

4

15

17

Roek

5

5

0

6

4

4

Roodborst

23

73

72

51

72

66

Scholekster

13

12

25

22

19

27

Slechtvalk

5

5

12

3

5

5

Spreeuw

36

53

37

37

37

42

Steenuil

20

21

32

24

25

22

Torenvalk

11

24

21

23

16

42

Tortel

307

466

413

399

381

414

Waterhoen

36

33

23

30

28

39

Wilde eend

282

487

314

300

330

280

Witte kwikstaart

8

21

6

16

19

32

Zanglijster

15

17

29

22

18

22
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Zoogdieren
Naast het grote aantal vogels zijn er in 2020 in totaal 1.088 zoogdieren
opgevangen. In 2019 waren dat 874 zoogdieren, in 2018 waren dat 718
zoogdieren, in 2017 een 638, in 2016 zo’n 720 en in 2015 ruim 600 zoogdieren.
Dit jaar kwamen net als vorig jaar relatief veel eekhoorns en vleermuizen binnen.
Er zijn 3 bevers opgevangen.
Opvallend was het zeer grote aantal jonge egels dat is binnen gebracht. In totaal
kwamen 728 egels binnen. In 2019 vonden we het totaal van 535 egels al
bijzonder hoog. In 2020 is dat aantal zelfs met een derde toegenomen. De
oorzaak is waarschijnlijk te zoeken bij de droogte. Door de droogte zat het
voedsel (regenwormen en andere insecten) dieper in de bodem dan andere jaren.
Bij de egels hebben we te maken gehad met een mysterieuze egelziekte.
Sommige egels kwamen binnen met flinke ontstekingen rond de kop en de
poten. Andere egels kwamen binnen met kleine wondjes op kop en poten en dat
werd al snel erger en erger. Medicatie leek niet te helpen en veel egels zijn door
de mysterieuze ziekte overleden. Toen er steeds meer binnenkwamen met
dezelfde symptomen hebben we contact opgenomen met het DWHC (Dutch
Wildlife Health Centre) en we hebben veel overleden egels op mogen sturen voor
onderzoek. Helaas is uit de onderzoeken tot nu toe nog niets gekomen.
Uit onderstaande grafiek blijkt dat, met 728 stuks, de egel de grootste groep
zoogdieren is, gevolgd door het konijn met 136 stuks.

Zoogdieren in 2020

Egel
Konijn
Eekhoorn
Vleermuis
Haas
Marterachtigen
Ree
Vos
Bever

De Sprong
Ook dit jaar hebben we weer jonge reeën gehad en op kunnen voeden. Dit
jaar hebben we 4 jonge reeën uit mogen zetten bij Shell Moerdijk in een
prachtig stuk natuur bij een al bestaande sprong. Hier zijn ze volgens de
terreinbeheerder mooi bij aangesloten.
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Onderstaande tabel geeft een indicatie van de diversiteit aan zoogdieren in de
opvang en de ontwikkeling in aantallen per soort in de laatste 6 jaar.
Soort
Egel
Konijn
Eekhoorn
Vleermuis
Haas
Marterachtigen
Ree
Vos
Bever

2015
244
235
44
32
15
10
6
2
1

2016
332
264
41
24
22
12
11
4
0

2017
283
176
47
34
36
16
6
6
2

2018
315
177
58
53
39
14
3
5
0

2019
535
136
68
61
39
15
9
7
1

2020
728
146
52
60
48
19
7
10
3

Inbeslagnames
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit (NVWA) hebben in 2020 regelmatig een beroep gedaan op
VRC Zundert voor de opvang van diverse soorten in beslag genomen vogels en
zoogdieren. Deze dieren zijn afkomstig uit het hele land. Het aantal is dit jaar na
jaren van daling toegenomen.
De vaste dierverzorgers en diverse vrijwilligers helpen regelmatig bij het vangen
en vervoeren van de dieren. Er zijn ook dieren aanwezig op het VRC Zundert die
al voor 2020 in beslag zijn genomen. Deze wachten bij het VRC op de uitspraak
van de rechter in de betreffende zaak of zijn vrijgegeven en wachten op
herplaatsing.

Ontwikkeling in aantal opgevangen dieren
Nadat de groei in het aantal opgevangen dieren enkele jaren iets was afgevlakt
zien we de laatste twee jaar weer een toename. In onderstaande grafiek is te zien
hoe het aantal opgevangen vogels en zoogdieren de laatste jaren is ontwikkeld.
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Het resultaat
De dieren worden verzorgd met als doel ze weer zo snel mogelijk gezond los te
laten in hun eigen leefomgeving. Niet alle dieren die worden opgevangen in ons
centrum vinden hun vrijheid terug in de natuur. Soms hebben dieren te lang in
gevangenschap geleefd of kunnen ze om een andere reden niet worden
teruggeplaatst in hun natuurlijke habitat. In samenwerking met Stichting AAP en
RVO gaan we dan op zoek naar een nieuwe plaats voor deze dieren in
vogelparken of dierentuinen.
Ondanks de grote inzet van onze dierverzorgers en vrijwilligers was het niet
mogelijk om alle dieren te laten overleven. Met name voor hele jonge dieren of
ernstig verzwakte dieren met verwondingen is de kans op overleving relatief
klein.
In 2020 was het gelukt om 41% van de dieren in goede conditie weer los te laten
in hun natuurlijke leefomgeving. En is 4% van de dieren elders ondergebracht of
terug gegaan naar de eigenaar. Het percentage los gelaten dieren was lager dan
andere jaren. Deels kwam dit door de hoge sterfte onder de egels die vaak al
ernstig ziek binnen komen. Daarnaast zagen we bij de dieren die in grote
aantallen binnen kwamen, zoals Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Merel en
Turkse tortel, dat meer dan de helft overleed. Door de droogte en hitte kwamen
veel dieren ernstig verzwakt binnen en bij de duiven heerste de besmettelijke
ziekte het geel.

Resultaat opgevangen dieren in 2020

Losgelaten
Elders ondergebracht
Gestorven
Geëuthanaseerd
In behandeling

Administratie
Naast de verzorging vraagt ook de administratie van de dieren tijd. Het bijhouden
van de dagrapporten is belangrijk voor een goede communicatie tussen de
dierenverzorgers. Dit is nodig om de professionele verzorging van de dieren te
waarborgen.
De gegevens van de formulieren worden ingevoerd in het intakeprogramma.
Tussentijds gestorven dieren worden genoteerd en geregistreerd. Met het
intakeprogramma kunnen lijsten worden uitgedraaid met daarop de aantallen
binnengebrachte dieren in de aangegeven periode en de resultaten van de
afloop.
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b. Educatie
In 2020 is het centrum slechts beperkt open geweest voor bezoekers. De
opening van de nieuw ingerichte educatieve zaal en de mutserdhoop met
burgemeester J. Vermue en Landstad De Baronie was de start van het
openstellingsseizoen. De opening is in kleine kring gevierd. In de zomer hebben
veel gezinnen het centrum bezocht. Kinderen vonden goed hun weg in de nieuw
ingerichte educatieve zaal. Het 40-dingen doeboek is heel positief ontvangen.
Ook dit jaar hoorden we van bezoekers positieve en enthousiaste reacties over
het centrum. In de tuin waren veel bloeiende planten, diverse insecten en vogels
te zien. Een wandeling door de tuin met een kijkje bij de kooien en het
natuureducatiecentrum biedt een informatief uitstapje voor jong en oud. De
informatiebordjes bij de kooien worden door bezoekers gewaardeerd. De
mutserdhoop met informatie over marterachtigen heeft al vele bezoekers
geboeid.

Grote Vogelrevalidatiecentrum 40-dingen doeboek
Samen met Studio Mieters en Drukkerij Vorsselmans is “Het Grote
Vogelrevalidatiecentrum 40-dingen doeboek” gemaakt. Dit speelse, kleurrijke
boek bestaat uit 40 doe-opdrachten die kinderen in ons centrum en thuis
kunnen uitvoeren.

Scholen
Sinds 2002 draait het scholenproject op alle basisscholen in de gemeente
Zundert. Het motto was dit jaar “Zwerfafval, natuurlijk niet”. Het scholenproject
bestaat uit meerdere onderdelen en wordt deels op de scholen zelf en deels bij
VRC Zundert uitgevoerd. Voor behandeling op school is een lespakket gemaakt,
waarmee de kinderen inzicht kregen in zwerfafval en wat het effect is op milieu
en natuur.
Helaas was het scholenproject dit jaar slechts beperkt mogelijk. Vanwege het
thuisonderwijs is bij veel scholen het lesprogramma niet volledig behandeld. De
doe-opdracht, het maken van afvalvogels, is individueel uitgevoerd. Deels als
thuiswerk opdracht en deels bij de buitenschoolse opvang. De kleurrijke vogels
zijn in de natuureducatie zaal opgehangen en hebben bijna een heel jaar de zaal
opgevrolijkt. Het bezoek van de schoolklassen aan het centrum kon vanwege de
coronamaatregelen niet doorgaan.

Koereiger
Bijzonder was de komst van een koereiger. Hij is goed opgeknapt in de
opvang. Besloten is om deze bijzondere gast te laten ringen, voordat we hem
vrij zouden laten. De koereiger is uitgezet in de Biesbosch en later gespot in de
Efteling.
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Excursies en workshops
Normaal vinden er verspreid over het jaar veel particuliere excursies en
workshops plaats. Dit jaar zijn er slechts 11 excursies en lezingen geweest.
Slechts 4 keer is door bedrijven gebruik worden gemaakt van de faciliteiten in De
Luitert.
Vanaf 16 maart zijn alle excursies en activiteiten door ons geannuleerd en
stopgezet.

Dieren EHBO
Vanuit dierenambulances zijn twee groepen ontvangen voor een excursie en
korte cursus EHBO vogels/inheemse kleine zoogdieren.

Tentoonstellingen
In de educatieve ruimte zijn de werkstukken van de groepen 5 en 6 van de
basisscholen in Zundert tentoongesteld.

Thuisbasis voor de Vogel- en natuurwerkgroep Zundert
Het Natuureducatiecentrum De Luitert is de thuisbasis van de Vogel- en
Natuurwerkgroep Zundert. In februari heeft ze haar jaarlijkse foto-expositie in de
Maas-Jacobszaal gehouden. Deze vereniging organiseert regelmatig lezingen en
presentaties bij VRC Zundert. De activiteiten worden altijd goed bezocht. Op een
lezing varieert het aantal bezoekers van 60 tot 100 personen. Dit jaar zijn de
meeste lezingen afgelast.

Vogelvoederdag
Dit jaar zou voor het zevende jaar in de herfstvakantie een Vogelvoederdag
worden georganiseerd. In het najaar werden de coronamaatregelen weer
aangescherpt en kon ook de vogelvoederdag niet doorgaan.
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c. Overige activiteiten

Open dag, Bedrijvendag en Donateursdag
Al jaren organiseert VRC Zundert begin van de zomer de Bedrijvendag voor de
sponsors en een Donateursdag speciaal voor donateurs. Op deze dagen worden
de laatste ontwikkelingen van het centrum toegelicht en is er gelegenheid om
elkaar te spreken.
Jaarlijks organiseert VRC Zundert een open dag op de eerste zondag in oktober.
Ook deze activiteiten zijn vanwege de coronamaatregelen komen te vervallen.

Openstelling
Zoals eerder vermeld is in 2020 het VRC een deel van het jaar gesloten geweest
voor bezoekers. Het VRC is in principe het hele jaar op woensdag- en
zaterdagmiddag open. En tijdens de zomertijd ook op zondag, en met de
vakantie voor basisscholen zelfs alle middagen, geopend voor het publiek.

Steenmarters
Half april kwamen drie jonge steenmarters binnen. Ze werden in het begin met
de hand gevoerd en groeiden als kool.
Vaak worden steenmarters gezien als plaagdieren, maar ze zijn heel nuttig. Ze
eten voornamelijk muizen en ratten! Steenmarters veroorzaken weleens
overlast op zolders. Een gemakkelijke oplossing zou dan het ophangen van
een steenmarterkast zijn in de buurt van je huis. Steenmarters zoeken
namelijk alleen de zolders van huizen op als er onvoldoende aanbod is van
schuilplaatsen.
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d. Projecten
Nadat in 2019 de grote groepshuisvesting voor de oehoes klaar was kon worden
gestart met de renovatie van de H-kooien. We verwachten nieuwe richtlijnen
voor de huisvesting van roofvogels. Met het renoveren van de H-kooien is hier
op ingespeeld. Zo zijn de kooien ruimer en onderling gescheiden door een
houten wand. De H-kooien waren in het voorjaar gereed. Door de onverwachte
beperkingen rond corona was het nog een hele opgave om de kooien voor de
grootste piek in de opvang gereed te hebben. Dit project kon worden uitgevoerd
dankzij een bijzondere lijfrente schenking.
Later in het jaar is gestart met de renovatie van de G-kooien. Dat project loopt
door tot in begin 2021.
De viering van het 40-jarig jubileum wilden we starten met een vernieuwd en
eigentijds educatiecentrum. De zaal is geschilderd, tafels zijn van een folie met
unieke foto voorzien. Voor kinderen zijn er allerlei laden en objecten geplaatst
om de natuur te ontdekken. Ook hier liep de uitvoering met de
coronamaatregelen anders dan voorzien. Onder leiding van Annemarie Brosens
is het gelukt om de zaal gereed te hebben voordat de coronamaatregelen werden
versoepeld en we weer bezoekers mochten ontvangen. De opening en het
jubileum hebben we echter niet groots kunnen vieren.
Met de openstelling kon ook de nieuwe mutserdhoop worden ontdekt. Het is een
mooi element in de tuin waar van alles is te leren over marterachtigen.
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4. Organisatie
In dit hoofdstuk wordt de organisatie en de samenwerking rond de dierenopvang,
natuureducatie en biodiversiteit beschreven.
In 2020 is het bestuur van de stichting VRC uitgebreid van 4 naar 7 personen. Mary
Holleman-ter Meulen is uitgetreden. Berry Hartman, René Janssen, Jack de Moel en
Sietske Vissia zijn toegetreden. Het bestuur doet haar werk onbezoldigd.

Het bestuur
Het bestuur draagt binnen VRC Zundert eindverantwoordelijkheid en bestond eind
2020 uit de volgende personen:
- voorzitter: Charles Brosens;
- penningmeester: René Koeken;
- secretaris: Ine Timmers;
- algemeen lid:. Berry Hartman
- algemeen lid:. René Janssen
- algemeen lid:. Jack de Moel
- algemeen lid:. Sietske Vissia
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Samenwerking
VRC Zundert werkt nauw samen met de regionale dierenbeschermingsorganisaties.
De dierenambulances uit Roosendaal en Breda komen met grote regelmaat dieren
brengen. Via de politie Midden- en West-Brabant komen ook af en toe vogels en/of
zoogdieren binnen.
Sinds eind 2009 de vogelopvang in Eindhoven werd gesloten komen ook de vogels
en kleine zoogdieren uit de regio Eindhoven naar Zundert. Ze worden gebracht door
de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost. De samenwerking verloopt naar
tevredenheid. In 2020 is de bouw van de faunaopvang in Someren afgerond en wordt
de organisatie verder uitgebouwd. In 2020 kon ongeveer de helft van de dieren uit
Brabant Zuid-Oost daar terecht.
Met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Landelijke Inspectiedienst
(LID), de Dierenpolitie en de Regionale Milieu Teams van de politie is een goede
samenwerking op het gebied van in beslag genomen vogels.
VRC Zundert ligt dichtbij de grens met België, vandaar dat het centrum ook
aangesloten is bij de CCBV, de Belgische vogelbescherming. Met diverse
vogelopvangcentra in Nederland en België heeft het VRC contact over zaken die naar
voren komen bij de opvang van de diverse vogelsoorten.
De provincie Noord-Brabant wilde de faunaopvang in Brabant verbeteren en heeft
daarvoor enkele jaren geld beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidieregeling.
In dat kader zijn in 2015 drie vooropvangen van VRC Zundert ingericht bij Vogelasiel
Tilburg, Stichting Asiel Roosendaal en Dierenambulance Altena te Rijswijk (NB). De
subsidieregeling van de provincie is in 2017 afgebouwd.
De afstemming tussen diverse partijen vindt plaats vanuit het Fauna Opvang
Brabant (FOB). Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door
vertegenwoordigers van de diverse dierenopvangen in Brabant, waaronder onze
voorzitter.
Voor een passende opvang van de dieren werkt VRC Zundert met diverse centra
samen:
a. Stichting AAP (Almere).
Voor Stichting AAP worden bij plaatsgebrek bij AAP soms tijdelijk uitheemse
zoogdieren opgevangen. Er wordt ook intensief samengewerkt bij het
uitwisselen van kennis en het vinden van geschikte (internationale) locaties
voor het uitplaatsen van dieren.
b. Akka’s Ganzenparadijs (Coevorden).
Het uitplaatsen en de opvang van gedomesticeerde ganzen gaat vaak in
samenwerking met het Ganzenparadijs.
c. Schildpaddenopvang SOPTOM (Roden).
Ook al hoort het niet tot de doelstelling van het centrum, er komen regelmatig
toch schildpadden bij het VRC terecht. Voor de opvang van landschildpadden
werkt het centrum samen met schildpaddenopvang SOPTOM in Roden.
d. Stichting Reeënopvang Nederland (diverse locaties).
Voor de opvang van reeën is VRC Zundert aangesloten bij Stichting
Reeënopvang Nederland.
e. K’nijn & Ko (Bavel).
Voor de opvang van tamme konijnen wordt samengewerkt met
Konijnenopvang K’nijn & Ko (Bavel).
f. Vleermuizenopvang Oss
Met deze opvang is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
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g. Egelopvang Roosendaal
Met deze opvang is een samenwerkingsovereenkomst gesloten en we
kunnen met dieren bij elkaar terecht.
h. Egelopvang Papendrecht
In hele drukke periode neemt Egelopvang Papendrecht een aantal egels over.
Vanuit de functie als natuureducatiecentrum wordt samengewerkt met
natuurorganisaties. Partners in het digitale informatieproject zijn de
natuurorganisaties Brabants Landschap en Natuurmonumenten.
Het VRC is ErvenPlus partner met Brabants Landschap. Op die manier dragen we bij
aan het vergroten van de biodiversiteit.
Het Natuureducatiecentrum is de thuisbasis voor de Vogel- en Natuurwerkgroep
Zundert.
Met gemeente Zundert, Treeport en de Vogel- en Natuurwerkgroep Zundert wordt
samengewerkt in projecten om de biodiversiteit in Zundert te vergroten.
Regelmatig werken bij het VRC mensen tijdelijk wanneer ze bezig zijn met een reintegratietraject.

In de ban van de eikenprocessierups
Begin 2020 zijn er veel nestkasten geleverd aan gemeenten. Het gaat dan vooral om
kasten voor mezen, de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Zo hopen de
gemeenten de overlast van de rups te beperken.
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5. Personeel
De activiteiten van VRC Zundert worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers.
Ongeveer 140 vrijwilligers komen regelmatig of op afroep helpen in verschillende
disciplines. Het aantal medewerkers in dienst varieerde in 2020 tussen drie en vijf.
Tijdelijk is extra menskracht aangetrokken om de piek in de dierenopvang op te
kunnen vangen. In dit hoofdstuk staat informatie over personeel, vrijwilligers en
stagiaires.

Vaste medewerkers
Voor de dagelijkse leiding zijn sinds 2017 op het centrum twee beheerders actief.
Een beheerder met werkveld Dierenopvang en Educatie en een beheerder Facilitair
en Marketing.
Op basis van de eerste ervaringen is begin 2018 besloten om naast de beheerders
een extra arbeidskracht voor de dierverzorging in te zetten. Deze functie wordt
ingevuld op basis van een hoog-laag constructie. Dat houdt in dat in het
hoogseizoen meer dagen en in het laagseizoen minder dagen wordt gewerkt.
Daarnaast zijn in het hoogseizoen extra tijdelijke arbeidskrachten voor de
dierverzorging aangetrokken.
De beheerders en dierenverzorger zijn in dienst bij het VRC. Daarnaast is er vanuit de
WVS een medewerker actief in de huishoudelijke dienst. Alle medewerkers werken in
deeltijd.

Vrijwilligers
Eind 2020 waren zo’n 140 vrijwilligers actief op het centrum. Hieronder een overzicht
van het aantal vrijwilligers in de diverse disciplines eind 2020.
Functies

Aantal personen

Percentage (%)

Dierenverzorging
Horeca/winkel
Excursie
Educatie
Tuindienst
Technische dienst
Klusploeg
Nestkasten
P&M
Bestuur
Overig

73
15
10
9
7
7
7
5
2
7
6

49
10
7
6
5
5
5
3
1
5
4

Totaal functies

148

100

Dierenarts
Voor allerhande medische zaken kan het VRC een beroep doen op dierenarts Peter
Bastiaansen van Dierenkliniek De Baronie, de dierenartsen van Dierenartsenpraktijk
Zundert en Bart Mangnus van Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal.
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Stagiaires dierverzorging
Als een SBB-erkend opleidingsbedrijf leidt VRC Zundert diverse stagiaires op, het
hele jaar door. Doorgaans komen er veel stagiaires van het Prinsentuincollege in
Breda (mbo en vmbo). Ook komen er stagiaires van het Wellantcollege (mbo) in
Rotterdam, het Van Hall-instituut (hbo) in Leeuwarden, het Groenhorstcollege (mbo)
in Barneveld en de HAS (hbo) in Den Bosch. In totaal zijn afgelopen jaar 19 reguliere
stagiaires bij VRC Zundert in de dierverzorging werkzaam geweest. De stageduur en
het aantal dagen per week varieerde per stagiaire.
De stagiaires worden ingewerkt door ervaren vrijwilligers of een vaste dierverzorger.
Met vragen kunnen ze terecht bij de vaste dierverzorger. Deze helpt hen zo nodig bij
het maken van de stageopdrachten.
Naast de reguliere stagiaires zijn er 4 jongeren geweest voor een maatschappelijke
of andersoortige kortdurende stage.

Steunpunten
In West-Brabant zijn de regionale Vogel- en natuurwerkgroepen belangrijke
steunpunten voor het VRC Zundert. Ook diverse particulieren fungeren als steunpunt
en zorgen voor het ophalen van dieren in nood als de dierenambulances niet in staat
zijn een dier te halen of te vangen. Ruim 20 mensen zijn als steunpunt actief voor het
centrum.

Onderscheidingen
Binnen het VRC wordt sporadisch het Zilveren Uiltje uitgereikt. Het is een
onderscheiding voor mensen die jarenlang bovenmatig veel inzet hebben geleverd
bij het VRC. In 2020 is het zilveren uiltjes uitgereikt aan René Koeken. René vervult
ruim 13 jaar de rol van penningmeester in het bestuur en is al jaren actief in de
horeca.

Overlijden
Helaas hebben we op 14 juni 2020 onverwacht afscheid moeten nemen van
vrijwilliger Kees Buurstede. Kees was vanaf de oprichting al betrokken bij het
centrum en heeft zich vol enthousiasme ingezet in dierverzorging, educatie en
horeca.

Bijzondere gasten
In het afgelopen jaar hebben we ook een aantal bijzonderheden gehad in de
dieropvang. Zoals het stinkdier dat via een dierenambulance bij ons terecht was
gekomen. Bij binnenkomst had het jonge stinkdier een flinke wond op de achterpoot
en na röntgenfoto’s was te zien dat het gebroken was. We hebben contact
opgenomen met Stichting Aap over de verzorging en herplaatsing en zij wilden hem
graag plaatsen zodra hij gezond was. Het stinkdier heeft medicatie, ontworming en
veel bedrust gekregen. Helaas is de wond na een tijd toch flink gaan ontsteken.
Uiteindelijk is er voor gekozen om hem in te laten slapen.
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6. Communicatie
Pers en PR
Vanuit het VRC Zundert worden evenementen die de aandacht vragen in de pers
aangekondigd en wordt verslag gedaan. Ieder jaar zijn er bijzondere voorvallen die
de pers halen. Er hebben diverse malen artikelen in de regionale weekbladen
gestaan. Zo was de mysterieuze ziekte onder egels in 2020 aanleiding voor Omroep
Brabant om bij het VRC te filmen.
Onze beheerder dierverzorging, Denise Smits, verzorgt samen met Latoya Siemons
een maandelijks column in BN De Stem.
Zowel het landelijke als provinciale voorstel van de Partij voor de Dieren voor een
structurele financiering van de opvang van inheemse dieren zorgde voor aandacht
voor de positie van de opvangcentra in de media.
De projectgroep Marketing&PR had zich voor 2020 vooral gericht op het programma
voor het jubileumjaar. Helaas bleef de situatie rond het verloop van de
coronamaatregelen onduidelijk en is er geen publiciteit aan het 40-jarig bestaan
gegeven.
In 2020 zijn de laatste folders geactualiseerd en is sms-donatie ingevoerd.

Kidsproof
De site kidsproof Breda inspireert kinderen tot een bezoek aan het VRC en promoot
het 40 dingenboek.

Vogelkrant
In 2020 hebben de donateurs tweemaal de Vogelkrant ontvangen. In de Vogelkrant
is te lezen wat er speelt bij het VRC Zundert. De donateurs worden zo geïnformeerd
over de dieren in de opvang, evenementen, projecten en dergelijke.

Website
In 2018 is door Studio Mieters een nieuwe
website gemaakt. Veel mensen vinden via
internet de weg naar het centrum, wanneer ze
een gewonde vogel gevonden hebben of
wanneer ze gewoon een kijkje willen komen
nemen. Op de website kunnen ze snel de juiste
informatie vinden. Verder is er informatie te
vinden over het centrum. Evenementen zoals
open dagen en tentoonstellingen en
workshops worden op de site aangekondigd.
Van bijzondere gebeurtenissen wordt verslag
gedaan.
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Social media
De medewerkers zetten regelmatig berichten op Facebook en Instagram om
gebeurtenissen snel bekend te maken. Zo staan op deze platforms bijvoorbeeld
foto’s van opgevangen dieren. Via Facebook verspreidden bijzondere nieuwtjes snel.
We hebben 4.105 fans en de berichten hebben 14.502 mensen bereikt.

Markten
Vrijwilligers en medewerkers bemensen andere jaren diverse keren een stand op een
markt om een nieuw publiek over het VRC Zundert te informeren. In 2020 hebben we
alleen begin januari bij de Kerstvakantieactiviteit Wolfslaar op de markt gestaan en
korte presentaties gehouden.

Vrijwilligers
Met de vrijwilligers is per discipline (dierverzorging, tuin en technische dienst, horeca
en educatie) minimaal twee keer per jaar een gezamenlijk overleg. Daarnaast vindt
veel communicatie met vrijwilligers plaats via mail, verzorgd door de vaste
medewerkers. Als dank voor de inzet en voor de onderlinge contacten is er jaarlijks
een zomeravondbuffet voor alle vrijwilligers met partners. Om het jaar is er een dagje
uit. In 2020 is het jaar gestart met de nieuwjaarsreceptie maar later zijn de
gezamenlijke contactmomenten vrijwel allemaal gecanceld.
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Financiering
We onderscheiden een aantal soorten inkomsten:
a. Begunstigers, zoals sponsors en donateurs.
b. Tegemoetkomingen voor opvang en verblijf van vogels, bijvoorbeeld via
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
c. Verkoop van producten in eigen winkel en op markten. Hieronder valt de
verkoop van nestkasten, de horecabijdrage en winkel De Akster.
d. Kledinginzameling.
e. Diensten zoals excursies, educatieve presentaties, lezingen etc.
f. Incidentele inkomsten zoals: legaten, loterijen, kleine evenementen zoals
kom-in-acties, vrije schenkingen.
g. Incidentele projectsubsidies, zoals voor de zonnepanelen.

Donateurs
Een redelijk stabiele bron van inkomsten zijn de donateurs. Het aantal donateurs ligt
rond de 1.200.
Het terug melden van het resultaat van een opgevangen dier aan de brenger levert
regelmatig nieuwe donaties op.

Incidentele donaties en schenkingen
Ieder jaar komen er donaties binnen van verjaardagen, jubilea of andere festiviteiten.
Maar steeds vaker wordt ook bij minder feestelijke momenten aan ons centrum
gedacht. Opvallend was het aantal uitvaarten waarbij donaties zijn gegeven.

Cursus voor het goede doel
Pix Factory doneerde het inschrijfgeld van een online cursus aan verschillende goede
doelen, dit bracht € 620,00 op.

Sponsors
Verschillende bedrijven zijn sponsor van een kooi. September 2020 hadden 53
kooien een sponsor. Een contract heeft een looptijd van 2 tot 5 jaar. Een overzicht
van alle kooisponsors staat in de bijlage.
Daarnaast zijn er meerdere sponsors in natura. Een aantal van hen stelt structureel
goederen of diensten ter beschikking. Bij andere gaat het om een incidentele
bijdrage. Ook deze sponsors zijn in de bijlage vermeld.

Leden aan zet
Rabobank de Zuidelijke Baronie organiseert voortaan de RaboClubSupport. De
leden kunnen hun stem uitbrengen op een goed doel. Voor het VRC bracht deze
actie € 2.500,- op. Alle stemmers en natuurlijk de Rabobank bedankt.
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Meet & match
Via goede contacten, de inzet van onze vrijwilligers en bijeenkomsten als Meet &
Match in Breda lukt het regelmatig om voor de aanschaf van apparaten en dergelijke
een sponsor in natura te vinden.

Stralend schoon
Via de organisatie Betrokken Ondernemers Breda is van Karcher Nederland een
nieuwe hogedrukreiniger ontvangen. Hiermee kunnen de buitenkooien voortaan
gemakkelijker worden schoongemaakt.

Kledinginzameling
De kledinginzameling bij VRC Zundert is een succes. Mensen weten de container
goed te vinden. In 2020 heeft de kledinginzameling 866 euro opgeleverd.

Kom-in-acties

In 2020 zijn weer groepen in actie gekomen om geld in te zamelen voor VRC Zundert.
Door verschillende mensen zijn acties uitgevoerd.

Vlekje
Stichting Vlekje heeft ruim € 3.000,- gedoneerd
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7. Financiële verantwoording
Het jaar 2020 is financieel positief afgesloten. De door Covid19 tegenvallende
inkomsten uit excursies en horeca zijn ruimschoots gecompenseerd door het
recordaantal nestkasten dat is gemaakt en geleverd. Daarnaast heeft de overheid in
2020 relatief veel dieren tijdelijk ondergebracht op ons centrum waarvoor een
vergoeding is ontvangen.
Lastig is dat de inkomsten over de jaren heen sterk kunnen wisselen en er wel
structurele lasten tegenover staan. Het bestuur heeft daarom als uitgangspunt dat
ze altijd probeert 1 jaar exploitatiekosten te reserveren zodat ze meerdere jaren met
tegenvallende inkomsten op kan vangen.
De opbrengsten, incl. de brutowinst op de winkel en Horeca/ Excursies, bedroegen in
het verslagjaar € 263.285 (2019: € 230.249 en 2018: € 217.511).
De bedrijfskosten bedroegen in 2020 € 228.439 (2019: € 205.610 en 2018: €
216.762).).
Het nettoresultaat, inclusief financiële baten en lasten, is in 2020 uitgekomen op
positief € 33.985, een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren (winst 2019:
positief € 24.649 en 2018: positief € 758).
Voor een uitgebreide financiële verantwoording van 2020 verwijzen we naar het
financiële jaarverslag dat ook op onze website is te vinden.
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8. Toekomst
Stabiele organisatie voor de toekomst
In 2020 bestond het VRC 40 jaar. Natuurlijk zou het goed zijn als opvang niet meer
nodig zou zijn, maar de aantallen opgevangen dieren stijgen eerder dan dat ze dalen.
De verwachting is dat opvang in de toekomst ook nodig zal blijven. Natuureducatie
neemt daarnaast een belangrijke plaats in, en ook op dat gebied is er nog werk
genoeg. Gezien de doelstelling van VRC Zundert is het bestaansrecht daarmee
tweeledig bevestigd. Het streven is om ook in de toekomst zowel financieel als qua
deskundigheid een gezonde en sterke organisatie te zijn.
Politiek heeft de Partij voor de Dieren de faunaopvang op de agenda gezet. Daarbij
spreekt ze de overheid aan op haar zorgplicht voor de inheemse fauna en haar rol
om te voorzien in een duurzame en verantwoorde opvang van inheemse dieren. Op
rijksniveau vinden momenteel overleggen plaats over de bevoegdheden en de
financiering van de faunaopvang. Door Provinciale Staten van provincie NoordBrabant is in november een motie aangenomen om de dierenambulances en
opvangcentra structureel financieel te ondersteunen. Daarbij vraagt ze
Gedeputeerde Staten om in overleg met de andere provincies (in IPO-verband) en het
Rijk aan te sturen op een landelijke regeling.
Vanuit VRC Zundert nemen we deel aan het landelijk overleg en vanuit Fauna
Opvang Brabant (FOB) wordt met de provincie verder in gesprek gegaan.
Om voor de toekomst een stabiele organisatie weg te zetten is in 2017 de structuur
van de personele organisatie aangepast. Het aantal activiteiten om middelen te
genereren voor de dierenopvang wordt verder geprofessionaliseerd. Een van de
acties was de overname van winkel De Akster. Daarnaast is het maken van
nestkasten verder uitgebouwd. Voor het Erven-plus project maakt VRC een deel van
de nestkasten en verzorgt ze de levering. Het bestuur ervaart de ingezette lijn
positief en blijft deze koers voortzetten.
In 2019 hebben we naar aanleiding van adviezen vanuit het CBF onze statuten en
bestuurlijke structuur kritisch bekeken. Gekozen is om in plaats van een Raad van
Toezicht te gaan werken met een kascontrole commissie. De statuten zijn hierop
aangepast. Onze ambitie om in 2020 een aantal nieuwe bestuursleden te werven is
gehaald. Eind 2020 bestond het bestuur uit 7 personen. Mensen met verschillende
achtergronden, maar allemaal met een groot hart voor dier en mens.
Sinds de sluiting van de vogelopvang Eindhoven (2009) komen ook de vogels en
kleine zoogdieren uit de regio Eindhoven naar Zundert. Ze worden gebracht door de
Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost.
In 2020 is een nieuw opvangcentra in Someren geopend. Dit eerste jaar zijn de
dieren uit omgeving Eindhoven over Zundert en Someren verdeeld. Het ziet ernaar uit
dat ook in 2021 de dieren nog worden verdeeld over beide locaties, zodat Someren
dit jaar de tijd heeft om haar organisatie verder op te bouwen. Of dit gaat leiden tot
een afname van dieren in onze opvang is nog afwachten. In 2020 is, ondanks de
opening van Someren, het aantal dieren in Zundert gegroeid.
Kwalitatief goede voorzieningen zijn een voorwaarde voor een professionele
dierenopvang en educatiecentrum. In de periode 2014-2017 hebben we dankbaar
gebruik gemaakt van de subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant voor de
inrichting en exploitatie van de opvang van inheemse fauna. Mede dankzij de
inrichtingssubsidie hebben we Plan Havik en drie vooropvangen ingericht en zijn de
G-kooien verbeterd.
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De extra kooien bieden de mogelijkheid om in het laagseizoen een aantal kooien leeg
te maken. De lege kooien kunnen we dan gefaseerd renoveren zodat de
opvangcapaciteit up-to-date blijft. Eind 2019 en begin 2020 zijn de H-kooien
vernieuwd. Dit zijn hoge kooien die ingezet worden voor de opvang van grote vogels.
In 2020 zijn ook de G-kooien nog verder aangepakt. Dankzij schenkingen kan bij
deze kooien een goede kwaliteitsslag worden gemaakt.
Voor de nabije toekomst zijn er nog diverse wensen om de opvang te verbeteren. Er
zijn ideeën uitgewerkt om de ruimte voor de eerste opvang aan te passen en
mogelijk een aparte operatieruimte te realiseren. Maar we zien ook dat de T-kooien
ouder worden en vragen om verbetering.
Al meerdere winters achter elkaar is Vogelgriep in Nederland aangetroffen. Vraag is
hoe we in de toekomst kunnen voorzien in een volwaardige opvang in quarantaine
voor het geval we in deze regio met besmettelijke dierziekten worden
geconfronteerd.
In 2021 zullen plannen verder worden uitgewerkt. Het kan zijn dat de ambitie groter
is dan de financiële reikwijdte. Grote investeringen vragen ook om zekerheid voor de
lange termijn. De verwachting is dat er keuzen moeten worden gemaakt in
prioriteiten.

Voortzetten professionaliseren samenwerking dierenopvang
Met diverse opvangcentra wordt goed samengewerkt. De afgelopen jaren is op het
VRC een informatiebijeenkomst georganiseerd voor mensen van de vooropvangen
en de dierenambulances in de regio. De komende jaren wordt deze
kennisuitwisseling voortgezet door regelmatig een informatiebijeenkomst te houden
op regionaal of provinciaal niveau.

Uitbouwen natuureducatie
Er blijft continu aandacht voor het vergroten van de natuureducatieve functie van het
centrum. Het streven is om het aantal bezoekers, excursies en workshops verder uit
te breiden. Enerzijds omdat daarmee meer mensen bewust worden van de natuur en
anderzijds omdat het inkomsten voor de opvang genereert.
In 2020 is een mutserdhoop met informatie over marterachtigen gemaakt.
Daarnaast is de zaal van het Natuureducatiecentrum opnieuw ingericht met meer
educatieve elementen.
De digitale informatieschermen in het natuureducatiecentrum bieden recreanten en
toeristen informatie over ons centrum en de natuur in de omgeving. Komende jaren
is het de uitdaging om samen met de partners Natuurmonumenten en Stichting Het
Noord-Brabants Landschap de informatie uit te breiden en actueel te houden. Begin
2021 zullen de digitale schermen in de gang technisch worden geactualiseerd.
Planning is om in 2021 ook een lesprogramma te ontwikkelen voor middelbare
scholen.

Duurzaamheid
Het VRC wil op het gebied van duurzaamheid graag een voorbeeldfunctie vervullen.
Afgelopen jaren is ingezet op het verder terugdringen van het energiegebruik, het
uitbreiden van het aantal zonnepanelen en het aanbieden van streekgebonden en
duurzaam geproduceerde versnaperingen in Natuureducatiecentrum De Luitert.
Daarnaast willen we meer informatie uitdragen over onderwerpen als natuurlijk
tuinieren, afvalscheiding en dergelijke.
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De komende jaren willen we kijken of het mogelijk is om energieneutraal te worden.

Samenwerking biodiversiteit
Sinds 2012 wordt samengewerkt met gemeente Zundert en Treeport voor het
vergroten van de biodiversiteit in de gemeente Zundert. Binnen Treeport is in de
werkgroep Agrobiodiversiteit een en ander opgepakt. Het streven is de
samenwerking tussen organisaties en inwoners verder uit te bouwen om de
biodiversiteit in Zundert te vergroten. Het VRC kan gezien haar beperkte menskracht
in dit proces slechts een beperkte rol vervullen. Het VRC zal, binnen haar
mogelijkheden, optreden als intermediair en adviseur.

Donateurs
Een redelijk stabiele bron van inkomsten zijn de donateurs. Het aantal donateurs
schommelde meerdere jaren rond de 1.200. Bij nader inzien blijkt echter dat een
aantal donateurs niet ieder jaar doneert. Er zal actie worden ondernomen om het
bestand op te schonen. Tot op heden is dit nog niet voldoende gelukt.
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Bijlage: Overzicht van sponsors september 2020
Hoofdsponsors VRC
Cor van Esch, Best
Niko Dhondt consultancy, Breda
Maas Jacobs, Zundert
Eneco Wind B.V., Rotterdam
Sponsors VRC
Acuradmin, Agencies & Consultancies vof,
Tholen
Bink Solar (Duurstroom), Rucphen
Innergie, cultuur, mens & groen, Breda
Koninklijke Peitsman, Groothandel voor de
project- en woninginrichting
Quality Network Products (Q.N.P.), Breda
Ties Ridder
Zagers Vogelvoeders, St. Willebrord
De Meijer constructie - kraanverhuur,
Wernhout
Saman Volierebouw, Etten-Leur
Xfakt, Roosendaal
Kooisponsors VRC categorie 1
Boomkwekerij Laurijssen Bv, Zundert
Camping Uit en Thuis, Bergen op Zoom
Dictus Schilderwerken B.V., Zundert
GoTech, installatietechniek, Klein Zundert
Insegno, Interim and Project Management,
Rijsbergen
Rabobank de Zuidelijke Baronie
Sanidrome van den Buijs, Wernhout
Uitvaartverzorging Jack Mathijssen, Zundert
Kooisponsors VRC categorie 2
Administratiekantoor A. Hessels, Rijsbergen
Advocatenkantoor Mr. A.J.M. van der Borst,
Etten-Leur
Beauty Studio Elegance, Etten-Leur
Bink Installatie Groep, Zundert
Camping Liesbos, Breda
De Douglas, boomkwekerij, Wernhout
Drukkerij Vorsselmans, Zundert
Du Bois Sierbestratingen BV, Zundert
Dynasty Shipping Belgium BV, Antwerpen
Familie Kloosterboer, Kalmthout
Huub Kustermans loonbedrijf, Zundert
Hypnosepraktijk Daisy, Ossendrecht
Duomed Group, Londerzeel
Jan Jochems Handel en Transport, Zundert
Magic Star: Life Coaching, Ossendrecht
MichielBrandt KennisPraktijk, Rijsbergen
NED Personeel, Zundert
Optisport Zundert & Sonsbeeck, Tilburg
P. Raats, bronnering, Kalmthout (België)
RecycE-L, Etten-Leur
RiCoDi, Achtmaal
Schrauwen Garagebedrijf, Zundert

Singel Advocaten Strafrecht, Breda
't Muizenpuntje, Achtmaal
Teletronika BV, Tilburg
Van Egeraat Administratie, Wernhoutsburg
Vermeeren Makelaardij, Rijsbergen
Vogelverschrikker.nl, Rijsbergen
Voetenpraktijk Zundert, Zundert
Vogelvereniging Privo, Prinsenbeek
Vision Direct, Amsterdam
Ondersteunende bedrijven
Dierenkliniek De Baronie, Prinsenbeek
Dierenkliniek Zundert, Zundert
Gezelschapsdierenkliniek Roosendaal,
Roosendaal
Dol op Dieren de Burcht, Breda
Maria Mediatrix, Ulvenhout
Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn,
Schijf
Stichting Dierenlot, Arkel
Sponsors in natura
Amgen, Breda
Amphia, Breda
Avans Plus, Breda
Atelier Mulders, Zundert
Bakkerij Douenburg, Rijsbergen
Boogaart Betonpompen B.V., Moordrecht
Boomkwekerij L.A. Oostvogels, Achtmaal
Boomkwekerijen Louis van den Broek
Boomkwekerij Richard de Bie B.V., Zundert
Boomkwekerij PCC van Hasselt, Achtmaal
BRUUD, Werkendam
Burgers Verhuur B.V., Breda
Bureau Zorginnovatie, Roosendaal
Coop van de Goorbergh, Wernhout
De Bonnet Bedrijfskleding, Breda
Hanneke Dictus, Thuisin Mooi Wonen, Zundert
Eickemeyer BV, Culemborg
Faunacontrol, Wagenberg
Fortune Coffee, Raamsdonksveer
Gebrs. Willard BV, Naarden
Graafwerkzaamheden Danny van Bergen
Hoogaerts, Lichttechniek, Zundert
Holland Casino, Breda
Hoveniersbedrijf Kustermans, Klein Zundert
InscOpe BV, Breda
Jack Roovers drankenhandel & verhuur, Klein
Zundert
Jamak BV, Breda
Kern Support, Roosendaal
Landgoed De Moeren, Zundert
Leys, B.V., Breda
Marijnissen Vaste planten, Zundert
Martens Kasregisters, Etten-Leur
Meplax BV, Gilze
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Rombouts Elektro, Rijsbergen
SBC/Zuylen, uitvaartverzorging, Breda
Schipper Accountants, Goes
Seron, Oosterhout
Stichting Dela Fonds, Eindhoven
Stichting Betrokken Ondernemers, Breda
Studio Mieters, Zundert
Thuisvester, Oosterhout
Van Dijnsen Beveiligingen, Breda
Van Dijnsen Installatiewerken, Breda
Van Oers Accountancy & Advies, Breda
Vision-Share, Zundert
VLB Bread Slices/B&O Bakkerij Techniek, OudGastel
Woestenberg Metaalbewerking, Zundert

Vrienden van het Vogelrevalidatiecentrum
Dhr. Freekenhorst
Dhr. Frank Beenackers
Dhr. Joop Kriens
Karel en Lya Brevet, Breda
Theo en Vera Boddeus
Dhr.de A de Beer, Zundert
Mary en Govert Pelkmans.
Dhr. Puck Willemstein, Zundert
Dhr. Rene Janssen, Etten-Leur
Mevr. P. Surminski, Hoogerheide
Fam. J. Mathijssen, Rijsbergen
Woodhouse, Zundert
Dhr. en Mevr. Mathijssen, Rijsbergen
Dhr. Reinder Krale, Zundert
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