
  

 

 

Jaarverslag 2021 



1 
 

Voorwoord 
 
 
Met veel genoegen bieden wij u het secretarieel jaarverslag 2021 aan.  
 
Het jaar 2021 is wederom een bijzonder jaar gebleken. 
Covid-19 heeft voor het tweede opeenvolgende jaar een flinke wissel getrokken op onze 
organisatie. Pas op 5 juni werd het weer mogelijk om onze deuren te openen voor 
bezoek. 
 
Niettemin is er toch weer hard gewerkt en hebben de G-kooien een prachtige facelift 
gekregen. De tussenschotten zijn vervangen door houten delen en de vijvertjes zijn 
vernieuwd en geautomatiseerd. 
 
Wat ook zeer vermeldenswaardig is, betreft het feit dat onze oprichter, dhr. Charles 
Brosens, na maar liefst 40 jaar is afgetreden als voorzitter van het bestuur. 
Vanwege de Covid-9 pandemie was het helaas niet mogelijk om Charles zijn afscheid 
groots te vieren. Toch was het afscheid heel bijzonder, omdat dhr. Fred Wouters, 
directeur van Vogelbescherming Nederland op 9 april 2021 aan Charles de Gouden 
Lepelaar kwam overhandigen. De Gouden Lepelaar wordt sinds 1974 door 
Vogelbescherming Nederland uitgereikt aan iemand die zich op uitzonderlijke wijze inzet 
voor de bescherming van vogels.  
Dhr. Wouters bij de uitreiking: “Door de tomeloze inzet, creativiteit, enthousiasme en 
volharding van Charles Brosens staat er nu een mooi centrum. Een plek waar jaarlijks 
vele dieren professioneel worden opgevangen en kennis en passie voor de natuur wordt 
uitgedragen. Ook heeft Charles zich jarenlang landelijk ingezet voor de kwaliteit en 
positie van de opvangcentra voor inheemse dieren in Nederland.  Deze combinatie gaf 
Vogelbescherming Nederland alle reden om de Gouden Lepelaar aan Charles toe te 
kennen”.  
  
Mevr. Ine Timmers heeft de functie van voorzitter overgenomen van Charles. 
 
Het bestuur wil op deze plaats 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 en Jos Antonissen van Dierenartsenpraktijk Zundert. 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 daarmee behaalde resultaten van 
Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert (hierna te noemen VRC Zundert), in 2021. 
Voor de gedetailleerde financiële verantwoording verwijzen we naar het financiële 
jaarverslag dat ook 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, na dit inleidende hoofdstuk 2, in hoofdstuk 3 de activiteiten 
en hiermee samenhangende resultaten van 2021 beschreven.  
Vervolgens kunt u in de hoofdstukken 4 tot en met 6 meer lezen over de Organisatie, 
het Personeel en de Communicatie. Hoofdstuk 7 en 8 geven inzicht in de Funding/ 
Financiering en Financiële verantwoording van ons centrum.  
Afgesloten wordt met een blik op de toekomst. 
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3. Activiteiten en resultaten 2021 
 
 
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 constante doorstroming van de dieren. Dieren 
die een blijvende opvang nodig hebben, worden zoveel mogelijk overgebracht 
naar instanties die daarvoor zijn ingericht. 
 
In 2021 zijn in totaal 7.040 dieren opgevangen bij VRC Zundert. De meeste dieren 
zijn binnengebracht door particulieren, dierenambulances en andere 
opvangcentra. Het merendeel van de dieren bestaat uit vogels, maar liefst 5.952 
stuks. Daarnaast zijn er 1.088 zoogdieren opgevangen, zoals eekhoorns, egels, 
vleermuizen, hazen, konijnen, reeën, vossen, marterachtigen en bevers.  
 
In het afgelopen jaar hebben we wederom in de dierverzorging te maken met 
coronamaatregelen. We hebben tot 5 juni 2021 de deuren gesloten moeten 
houden voor bezoek. Dieren konden altijd worden geplaatst in de vogelkist.  
We hadden namelijk vorig jaar reeds een extra ruimte voor de eerste opvang in 
gereedheid gebracht. 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 winterperiode gebruikt als quarantaine voor dieren die mogelijk 
vogelgriep zouden kunnen hebben. We hebben een aantal dieren die verdacht 
werden van vogelgriep opgestuurd en ongeveer 10 zijn positief getest, waaronder 
een vos. Door onze quarantaine ruimtes heeft dit geen verdere gevolgen voor de 
andere dieren in de opvang. 

 
Vogels 
In 2021 kwamen er dus 5.952 vogels binnen, in 2020 waren er dat nog 6.173.  
Na jaren van groei zijn in het verslagjaar de aantallen voor het eerst gedaald.  
Dit heeft alles te maken met de ontwikkelingen bij Vogelasiel Someren, die nu 
beter in staat zijn om het eigen werkgebied (Oost-Brabant en Noord-Limburg) zelf 
te bedienen. 
 
In 2021 zijn er opvallend veel fazanten, groene spechten en merels 
binnengebracht.  
De populatie van de merels lijkt zich derhalve te herstellen. 
Daartegenover zijn er in het verslagjaar beduidend minder houtduiven en kauwen 
binnengebracht. 
De in het voorjaar binnengekomen Europese zeearend gaf ons centrum de nodige 
publiciteit en de zeearend heeft in stijl van haar eigen publiciteit ook haar eigen 
loslaatmoment gekozen.  
Daarnaast hebben we als bijzondere dieren een driekleureekhoorn, wezels, een 
relmuis, wasberen, drieteenmeeuwen, een dodaars, een das en een tureluur op 
mogen vangen. 
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Het volgende overzicht geeft een indicatie van de diversiteit aan vogels in de 
opvang. De lijst is niet volledig, in verband met de leesbaarheid zijn alleen de 
soorten met aantallen vanaf 20 stuks opgenomen in deze lijst. 
 
 
Grote/ zeer grote Vogels: totaal opgevangen 419 
De vaakst voorkomende in 2021: 
 

Fazant           70 
Buizerd           67 
Knobbelzwaan           51 
Kleine mantelmeeuw           42 
Canadese gans           36 
Grauwe gans           27 
Blauwe reiger           20 

 
 
Middelgrote vogels: totaal opgevangen 4.033 
De vaakst voorkomende in 2021: 
 

Houtduif    1.268 
Turkse tortel        450 
Kauw        400 
Wilde eend        352 
Postduif        277 
Ekster        210 
Zwarte kraai        199 
Sierduif        146 
Stadsduif        120 
Holenduif          63 
Zilvermeeuw          58 
Gaai          57 
Kokmeeuw          56 
Kerkuil          33 
Meerkoet          33 
Houtsnip          32 
Grote bonte specht          30 
Waterhoen          30 
Muskuseend          25 
Scholekster          25 
Ransuil          24 
Bosuil          24 
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Kleine vogels: totaal opgevangen 1.500 
De vaakst voorkomende in 2021: 
 
 

Merel        363 
Koolmees        172 
Huismus        169 
Gierzwaluw        106 
Pimpelmees          75 
Spreeuw          63 
Roodborst          58 
Boerenzwaluw          48 
Heggemus          34 
Huiszwaluw          34 
Groene specht          31 
Vink          28 
Witte kwikstaart          22 
Steenuil          21 
Zanglijster          21 

 
 

Zoogdieren 
Naast het grote aantal vogels zijn er in 2021 in totaal 1.088  zoogdieren 
opgevangen, qua aantal toevalligerwijs exact gelijk aan dat van het jaar 2020.  
 
Dit jaar kwamen relatief veel marterachtigen, reeën en vossen binnen. 
Opvallend was vooral het aantal marterachtigen, dat afgelopen jaar is 
binnengekomen, waaronder maar liefst 13 steenmarters. 
Het aantal konijnen is daarentegen flink teruggelopen. 
 
Opvallend was wederom het zeer grote aantal (jonge) egels dat is binnen 
gebracht. In totaal kwamen 787 egels binnen, iets meer dan in het recordjaar 
2020 (728 egels).  
De oorzaak is voornamelijk te zoeken bij de droogte. Door de droogte zat het 
voedsel (regenwormen en andere insecten) dieper in de bodem dan andere jaren.   
 
 
Overzicht opgevangen zoogdieren (soorten met aantallen vanaf 20 stuks): 
 

Egel        787 
Konijn        102 
Haas          53 
Dwergvleermuis          45 
Eekhoorn          44 

 
Als bijlage bij dit secretarieel jaarverslag treft u aan een meerjarenoverzicht van 
de opgevangen vogels en zoogdieren. 
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Inbeslagnames 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel 
en Warenautoriteit (NVWA) hebben in 2021 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 in beslag 
genomen vogels is dit jaar erg laag ten opzichte van 2020, te weten 114 ten 
opzichte van 533 in 2020.  
De vaste dierverzorgers en diverse vrijwilligers helpen regelmatig bij het vangen 
en vervoeren van deze in beslag genomen dieren.  
Er zijn ook dieren aanwezig op het VRC Zundert die al voor 2021 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. 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
Het resultaat 
De binnengebrachte 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. 
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Ondanks de grote inzet van onze dierverzorgers en vrijwilligers is 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 2021 is het gelukt om 38% van de dieren in goede conditie weer los te laten in 
hun natuurlijke leefomgeving. En is daarnaast nog 4% van de dieren elders 
ondergebracht of terug gegaan naar de eigenaar. Het percentage los gelaten 
dieren is lager dan andere jaren. Deels komt dit door de hoge sterfte onder de 
egels die vaak al ernstig ziek binnen komen. Daarnaast zien we dat bij de dieren 
die in grote aantallen binnen komen, zoals houtduif, huismus, merel en Turkse 
tortel meer dan de helft komt te overlijden. 
 

 
 

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. 
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b. Educatie  
In 2021 is het centrum wederom slechts beperkt open geweest voor bezoekers.   
Gelukkig hoorden we ook dit jaar van bezoekers ondanks de beperkte 
openstelling weer 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.  
 
 
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 wederom slechts beperkt mogelijk. 
Vanwege het thuisonderwijs is bij veel scholen het lesprogramma niet volledig 
behandeld. De doe-opdracht, het maken van bodemdiertjes, is individueel 
uitgevoerd. Deels als thuiswerk opdracht en deels bij de buitenschoolse opvang. 
De prachtige bodemdiertjes 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.  
 
Excursies en workshops 
Normaal vinden er verspreid over het jaar veel particuliere excursies en 
workshops plaats. Dit jaar zijn er slechts een beperkt aantal excursies en lezingen 
geweest.  
   
Tentoonstellingen 
In de educatieve ruimte zijn de werkstukken van de groepen 5 en 6 van de 
basisscholen in Zundert tentoongesteld. Door de langere sluitingsperiode zijn 
deze werkstukken nu nog te bewonderen, ze hangen hoog in onze zaal. 
 
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 helaas 
wederom in verband met COVID-19 een groot aantal lezingen afgelast. 
 
Vogelvoederdag 
Dit jaar zou wederom in de herfstvakantie een Vogelvoederdag worden 
georganiseerd. In het najaar werden de coronamaatregelen echter 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.  
De donateursdag en open dag zijn vanwege de coronamaatregelen komen te 
vervallen. De bedrijvendag is later in de zomer georganiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openstelling 
Zoals eerder vermeld is in 2021 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 op donderdagmiddag en vrijdagmiddag, geopend voor 
het publiek.  
 
 

d. Projecten 
 
In 2021 is het project Renovatie van de G-kooien afgerond.  
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4. Organisatie  
 
In dit hoofdstuk wordt de organisatie en de samenwerking rond de dierenopvang, 
natuureducatie en biodiversiteit beschreven.  
 
In 2021 is het bestuur van de stichting VRC teruggegaan van 7 naar 5 personen. 
Charles Brosens had in 2020 reeds aangegeven na 40 jaar bestuur in dit jubileumjaar 
te stoppen als voorzitter. In het voorwoord hebben we uitgebreid besproken op welke 
bijzondere wijze we afscheid hebben genomen van onze voorzitter, tevens oprichter, 
van ons mooie centrum. 
Tijdens deze afscheidsplechtigheid is tevens aan de echtgenote van Charles, mevr. 
Margriet Brosens, het Zilveren Uiltje uitgereikt, de hoogste onderscheiding van ons 
Centrum, dit in verband met haar eigen grote verdiensten tijdens 40 jaar VRC, zoals 
het voeren van de financiële administratie gedurende de eerste decennia, bijhouden 
van PC Leden, etc.  
 
Daarnaast heeft René Janssen helaas wegens privé redenen afscheid genomen na 
een korte bestuursperiode van 1,5 jaar.  
 
Het bestuur doet haar werk onbezoldigd. 
 
Het bestuur 
Het bestuur draagt binnen de stichting VRC Zundert volledige 
eindverantwoordelijkheid en bestaat eind 2021 uit de volgende personen: 
- voorzitter: Ine Timmers; 
- secretaris: René Koeken; 
- penningmeester: Jack de Moel; 
- algemeen lid:. Berry Hartman 
- algemeen lid:. Sietske Vissia 

              
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 2021 kon ongeveer de helft van de dieren uit Brabant Zuid  
Oost daar terecht.  
 
Met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), Landelijke Inspectiedienst 
Dierbescherming (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.  
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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. Egelopvang Papendrecht. 
In onze drukke periode neemt Egelopvang Papendrecht een groot aantal egels 
over.   

c. Stichting Reeënopvang Nederland (diverse locaties). 
Voor de opvang van reeën is VRC Zundert aangesloten bij Stichting 
Reeënopvang Nederland.  

d. K’nijn & Ko (Bavel).  
Voor de opvang van tamme konijnen wordt samengewerkt met 
Konijnenopvang K’nijn & Ko (Bavel). 

e. Vleermuizenopvang Oss 
Met deze opvang is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 

f. Egelopvang Roosendaal 
Met deze opvang is een samenwerkingsovereenkomst gesloten en we kunnen 
met dieren bij elkaar terecht.  
 

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 in tijdelijk dienstverband als onderdeel van 
een re-integratietraject.  
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5. Personeel  
 
 
In dit hoofdstuk staat informatie over personeel, vrijwilligers en stagiaires. 
 
De activiteiten van VRC Zundert worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers.  
112 vrijwilligers kwamen in 2021 regelmatig of op afroep helpen in verschillende 
disciplines.   
Het aantal betaalde medewerkers varieerde in 2021 tussen drie (vast) en vijf (in 
vakantiemaanden). In de drukke maanden worden extra betaalde krachten 
aangetrokken om de piek in de dierenopvang op te kunnen vangen.  
 
Vaste medewerkers 
Voor de dagelijkse leiding zijn sinds 2017 op het centrum twee beheerders actief. Een 
beheerder met werkveld Dierverzorging en Educatie (mevr. Denise Smits) en een 
beheerder Facilitair en Marketing (mevr. Annemarie Brosens).   
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, die wordt 
ingevuld door mevr. Latoya Siemons,  is op basis van een hoog-laag constructie. Dat 
houdt in dat in het hoogseizoen meer dagen en in het laagseizoen minder dagen 
wordt gewerkt. 
 
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 2021 waren 112 vrijwilligers actief op het centrum.  
Hieronder een overzicht van het aantal vrijwilligers in de diverse disciplines eind 
2021. 
 

Functies Aantal personen Percentage (%) 
   
Dierenverzorging 49 44 
Horeca/winkel 8  7 
Excursie 2 2 
Educatie 7 6 
Tuindienst 7 6 
Technische dienst 7 6 
Klusploeg 9 8 
Nestkasten 4 4 
P&M  3 3 
Bestuur 5 4 
Overig 11                10 
   
Totaal functies 112 100 
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Dierenarts 
Voor allerhande medische zaken kan het VRC een beroep doen op dierenarts Peter 
Bastiaansen van Dierenkliniek De Baronie en Jos Antonissen van Dierenartsenpraktijk 
Zundert. 
 
 
Stagiaires dierverzorging 
Als een SBB-erkend opleidingsbedrijf leidt VRC Zundert diverse stagiaires op, het hele 
jaar door. Doorgaans komen er veel stagiaires van het Curio (voorheen 
Prinsentuincollege) in Breda (mbo). 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 beheerder dierverzorging en vaste dierverzorger. 
Deze helpt hen zo nodig bij het maken van de stageopdrachten. 
Naast de reguliere stagiaires zijn er ook nog 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 2021 is er een zilveren uiltje uitgereikt aan mevr. Margriet Brosens. 
 
Overlijden 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van de volgende personen: 
-Karel Brevet, begunstiger van ons centrum 
-Femmy Ridder, begunstiger van ons centrum 
-Josine Osse-Roelands, vrijwilligster Educatie 
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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.  
 
Onze beheerder dierverzorging, Denise Smits, verzorgt maandelijks een 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.  
 
Op 8 januari 2022 stond ons centrum centraal in het programma Samen voor dieren 
van SBS6. TV-dierenarts Piet Hellemans werd in mei 2021 daarvoor 2 dagen gevolgd, 
terwijl hij meeliep met de medewerkers en vrijwilligers.  
Daarnaast is er ook gefilmd voor een nieuw programma op RTL 5. 
 
 
Vogelkrant  
In 2021 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.  

 
 
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 verspreiden 
bijzondere nieuwtjes snel.  
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Markten 
Vrijwilligers en medewerkers bemannen jaarlijks diverse keren een stand op een 
markt om nieuw publiek over het VRC Zundert te informeren.  
 
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 middels de digitale 
nieuwsbrieven, verzorgd door de beheerders.  
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, maar vanwege corona heeft deze niet plaatsgevonden.  
 
De nieuwjaarsreceptie heeft helaas ook geen doorgang kunnen vinden. 
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7. Funding/ Financiering 
 
We onderscheiden een aantal soorten inkomsten:  

a. Begunstigers, zoals sponsors, lijfrenteschenkers en donateurs.  
b. Tegemoetkomingen voor opvang en verblijf van vogels, bijvoorbeeld via 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (inbeslagnames). 
c. Verkoop van producten in eigen winkel De Akster, via de horeca en op 

markten.  
d. Opbrengsten uit 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 en lijfrenteschenkers 
Een redelijk stabiele bron van inkomsten zijn de donateurs. Het aantal donateurs ligt 
rond de 1.200.  Het terugkoppelen van het resultaat van een opgevangen dier aan de 
brenger levert regelmatig nieuwe donaties op. 
Daarnaast hebben we 27 lijfrenteschenkers, die voor een periode van minimaal 5 jaar 
een jaarlijkse vaste bijdrage beschikbaar stellen. Deze bijdragen zijn bij de schenkers 
ook fiscaal aftrekbaar als gift op de aangifte inkomstenbelasting. 
 
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, dan wel 
een legaat wordt toegekend aan ons centrum. 
 
Sponsors 
Verschillende bedrijven zijn sponsor van een kooi. Eind 2021 waren er 35 contracten 
afgesloten. Een contract heeft een looptijd van 1 tot 5 jaar.  
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. 
Een overzicht van alle sponsors staat in de bijlage.  
 
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.   
 
Kledinginzameling 
De kledinginzameling bij VRC Zundert is een succes. Mensen weten de container 
goed te vinden. In 2021 heeft de kledinginzameling € 566 euro opgeleverd. 
 
Kom-in-acties 
In 2021 zijn weer groepen in actie gekomen om geld in te zamelen voor VRC Zundert. 
Door verschillende mensen zijn acties uitgevoerd. 
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8. Financiële verantwoording 

 
Het jaar 2021 is financieel wederom positief afgesloten. De door Covid19 
tegenvallende inkomsten uit excursies en horeca zijn ruimschoots gecompenseerd 
door het grote aantal nestkasten dat is gemaakt en geleverd. Daarnaast waren in 
2021 wederom een groot aantal dieren aanwezig vanuit RVO, 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 er 
altijd  1 jaar exploitatiekosten wordt gereserveerd om jaren met tegenvallende 
inkomsten op te vangen. 
 
De opbrengsten, incl. de brutowinst op de winkel en Horeca/ Excursies, bedroegen in 
het verslagjaar € 266.540 (2020: € 263.285). 
De bedrijfskosten bedroegen in 2021 € 234.843 (2020: € 228.439). 
 
Het nettoresultaat, inclusief financiële baten en lasten, is in 2021 uitgekomen op 
positief € 30.859, een lichte verslechtering ten opzichte van het voorgaande jaar 
(winst 2020: positief € 33.985). 
 
Voor een uitgebreide financiële verantwoording van 2021 verwijzen we naar het 
financiële jaarverslag dat ook op onze website is te vinden. 
Daarin zijn tevens cijfers opgenomen volgens rubricering van het CBF (Rjk C1 en C2). 
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9. Toekomst 
 
Stabiele organisatie voor de toekomst 
In 2021 is het aantal opgevangen dieren licht gedaald ten opzichte van het 
voorgaande jaar, hetgeen veroorzaakt is door de ontwikkelingen bij het  
Vogelasiel te Someren. De opvang vanuit onze eigen regio groeit echter nog steeds, 
dus lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat opvang in de toekomst nodig zal blijven.  
Natuureducatie neemt daarnaast voor het centrum ook een belangrijke plaats in. 
Gezien de doelstelling van VRC Zundert is het bestaansrecht daarmee langs twee 
sporen bevestigd.  
 
Het streven is om ook in de toekomst zowel in financiële zin als qua revalidatie-
expertise een gezonde en sterke organisatie te zijn. 
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 is 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 2021 hebben we wel, zoals aangekondigd, afscheid moeten nemen van onze zeer 
gewaardeerde voorzitter en oprichter van het centrum, dhr. Charles Brosens. 
Vanwege zijn jarenlange ervaring en enorme vakkennis voor ons als achterblijvende 
bestuursleden dus een groot gemis, maar anderzijds ook  een grote uitdaging voor de 
nieuwe bestuursleden. 
 
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 Noord-
Brabant is 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 in het landelijk overleg en vanuit Fauna Opvang 
Brabant (FOB) wordt met de provincie verder in gesprek gegaan.  
 
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.  
Tevens zijn in het verslagjaar de financiële cijfers verder aangepast aan de richtlijnen 
voor de jaarrekening, zoals voorgesteld door datzelfde CBF. 
 
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 opvangcentrum in Someren geopend.  
In 2021 zijn de dieren uit omgeving Eindhoven evenredig over de centra in Zundert en 
Someren verdeeld, waar we in 2020 nog het grootste gedeelte van de dieren uit deze 
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regio voor onze rekening namen.  
 
Kwalitatief goede voorzieningen zijn een voorwaarde voor een professionele 
dierenopvang en educatiecentrum.  
In het verslagjaar zijn de G-kooien verder gerenoveerd middels houten 
tussenschotten, waardoor meer rust voor de vogels wordt gecreëerd en tevens 
bijdraagt aan de natuurlijke uitstraling van ons centrum. 
 
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. 
Een en ander is echter afhankelijk van enerzijds de beschikbare middelen en 
anderzijds publiek- en privaatrechtelijke uitspraken.  
 
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 natuur-educatieve 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.  
 
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.  
 
De planning, die we hadden om in 2021 ook een lesprogramma te ontwikkelen voor 
middelbare scholen, is helaas niet uitgekomen. Gebrek aan mankracht is de 
boosdoener.   
 
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. 
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 heeft onder 
andere 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.   
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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 1: Meerjarenoverzicht Vogels en Zoogdieren 
 
 

Soort 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aalscholver 9 6 2 9 12 8 

Blauwe reiger 27 29 36 29 31 20 

Boerenzwaluw 34 61 34 58 69 48 
Bosuil 30 26 27 32 33 23 

Buizerd 79 90 76 47 55 67 

Ekster 136 146 194 263 249 210 

Fazant 15 12 15 11 13 70 

Gaai 63 64 69 69 75 57 

Gierzwaluw 124 112 131 189 182 106 

Groene specht 14 12 19 20 19 31 

Grote bonte specht 16 20 32 36 38 30 

Havik 14 14 8 15 9 5 

Holenduif 44 44 49 36 40 63 

Houtduif 1222 1240 1273 1516 1441 1268 

Houtsnip 9 9 21 21 11 32 

Huiszwaluw 39 39 32 64 52 34 

Huismus 55 85 95 133 166 169 

IJsvogel 7 8 2 8 10 3 

Kauw 444 434 665 518 606 400 

Kerkuil 36 33 43 27 46 33 

Kievit 1 5 5 4 1 13 

Knobbelzwaan 94 63 52 70 66 51 

Kokmeeuw 92 87 79 64 56 56 

Koolmees 78 102 173 163 219 172 

Kraai 164 184 168 169 160 199 

Merel 410 372 218 182 257 363 

Meerkoet 23 28 19 29 34 33 

Pimpelmees 21 62 45 73 85 75 

Postduif      277 

Ransuil 10 10 4 15 17 24 

Roodborst 73 72 51 72 66 58 

Scholekster 12 25 22 19 27 25 

Sierduif 118 113 129 157 125 146 

Slechtvalk 5 12 3 5 5 4 

Spreeuw 53 37 37 37 42 63 

Stadsduif 92 114 140 137 95 120 
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Steenuil 21 32 24 25 22 21 

Torenvalk 24 21 23 16 42 17 

Tortel 466 413 399 381 414 450 

Waterhoen 33 23 30 28 39 30 

Wilde eend 487 314 300 330 280 352 

Witte kwikstaart 21 6 16 19 32 22 

Zanglijster 17 29 22 18 22 21 
 

 

 

 

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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Egel 332 283 315 535 728 787 
Konijn 264 176 177 136 146 102 
Eekhoorn 41 47 58 68 52 44 
Vleermuis 24 34 53 61 60 61 
Haas 22 36 39 39 48 53 
Marterachtigen 12 16 14 15 19 26 
Ree 11 6 3 9 7 14 
Vos 4 6 5 7 10 16 
Bever 0 2 0 1 3 4 
 

 

Zoogdieren in 2021
Egel
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Haas
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Bijlage 2: Overzicht van geldsponsors ultimo 2021 

Hoofdsponsors VRC 
Maas Jacobs, Zundert 
Eneco Wind B.V., Rotterdam 
 
Sponsors VRC 
Acuradmin, Agencies & Consultancies 
Innergie, Cultuur, mens & groen, Breda 
Somnium Real Estate, Rijsbergen  
Vision Share, Zundert 
Weerijs Vastgoed, Rijsbergen 
Zagers Vogelvoeders, St. Willebrord 
 
Kooisponsors VRC categorie 1 
Camping Uit en Thuis, Bergen op Zoom  
Dictus Schilderwerken B.V., Zundert 
Insegno, Interim & Project Man., Rijsbergen 
Rabobank de Zuidelijke Baronie 
Singel Advocaten, Breda 
Uitvaartverzorging Jack Mathijssen, Zundert 
Vezalux, Wernhout 
 
Kooisponsors VRC categorie 2  
Administratiekantoor A. Hessels, Rijsbergen 
Advocatenkantoor Mr. A.J.M. van der Borst, Etten-Leur 
Beauty Studio Elegance, Etten-Leur 
JanvandenBrandt, dirigent/ muziekadv., Breda 
Camping Liesbos, Breda 
De Douglas, boomkwekerij, Wernhout 
Du Bois Sierbestratingen BV, Zundert 
Dynasty Shipping Belgium BV, Antwerpen 
Koninklijke Peitsman, Rotterdam  
MichielBrandt KennisPraktijk, Rijsbergen 
NED Personeel, Zundert 
RecycE-L, Etten-Leur 
RiCoDi, Achtmaal 
Schrauwen Garagebedrijf, Zundert 
Sexpower, Ossendrecht 
Van Egeraat Administratie, Wernhoutsburg 
Vermeeren Makelaardij, Rijsbergen 
Vogelverschrikker.nl, Rijsbergen 
Vogelvereniging Privo, Prinsenbeek 
Woodhouse, Zundert 
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Bijlage 3: Overzicht van sponsors in natura en ondersteunende bedrijven 
ultimo 2021 

 
Sponsors in natura 
Amgen, Breda 
Amphia, Breda 
Avans Plus, Breda 
Atelier Mulders, Zundert 
Bakkerij Douenburg, Rijsbergen 
Bink Installatie Groep, Zundert 
Bink Solar (Duurstroom), Rucphen 
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 
De Meijer constructie - kraanverhuur, Wernhout 
Drukkerij Vorsselmans, Zundert 
H Duomed Group, Londerzeel 
anneke Dictus, Thuisin Mooi Wonen,  Zundert 
Eickemeyer BV, Culemborg 
Faunacontrol, Wagenberg 
Fortune Coffee, Raamsdonksveer 
Gebrs. Willard BV, Naarden 
GoTech, installatietechniek, Klein Zundert 
Graafwerkzaamheden Danny van Bergen 
Hoogaerts, Lichttechniek, Zundert 
Holland Casino, Breda 
Hoveniersbedrijf Kustermans, Klein Zundert 
Huub Kustermans loonbedrijf, Zundert 
InscOpe BV, Breda 
Jack Roovers drankenhandel & verhuur, Klein 
Zundert 
Jamak  BV, Breda 
Jan Jochems Handel en Transport, Zundert 
Kern Support, Roosendaal 
Landgoed De Moeren, Zundert 
Leys, B.V., Breda  
Marijnissen Vaste planten, Zundert 
Martens Kasregisters, Etten-Leur 
Meplax BV, Gilze 
Niko Dhondt consultancy, Breda 
P. Raats, bronnering, Kalmthout (België) 
Quality Network Products (Q.N.P.), Breda 
Rombouts Elektro, Rijsbergen 
SBC/Zuylen, uitvaartverzorging, Breda 
Schipper Accountants, Goes 
Saman Volierebouw, Etten-Leur 
Sanidrome van den Buijs, Wernhout 
Seron, Oosterhout 
 

 
Stichting Dela Fonds, Eindhoven 
Schenk Tuinmachines, etten-Leur 
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, Oud-
Gastel 
Woestenberg Metaalbewerking, Zundert 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


