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3571 ZT  UTRECHT 
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KvK nummer: 41179580  

 

Bestuur 

G. Blokland (algemeen lid), E.J.G. van 

der Meer-de Haas (penningmeester), 

E. Povel (secretaris) en M. Schoe 

(algemeen lid) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beloningsbeleid 

De vrijwilligers en het bestuur 

werken onbezoldigd. Zij ontvangen 

geen reis- of onkostenvergoeding.  

De 3 vaste medewerkers verkrijgen 

een arbeidsinkomen uit de 

inkomsten van de Stichting. 

Jaarverslag 2020 
Stichting Dierenambulance Utrecht en omstreken 
 

Wij verlenen professionele eerste 
(nood)hulp en vervoeren een dier naar 

een dierenarts, opvangadres, eigenaar of 

laatste rustplaats.  
 
 
Sinds onze oprichting op 8 juli 1980 verrichten wij dierennoodhulp in 
Utrecht en omgeving. Wij rijden voor huisdieren, wilde dieren en wij 
verzorgen vangacties voor verwilderde katten.  
 

Onze activiteiten 

Ons werk kan verdeeld worden over 4 taakvelden: 
▪ Ambulancedienst voor het vervoer van dieren naar opvang, 

dierenarts of laatste rustplaats; 
▪ Hulpverlener voor het verlenen van noodhulp aan dieren die 

ergens vast zitten of gewond zijn; 
▪ Informatiepunt voor algemene voorlichting en advies aan 

bellers; en 
▪ Taxiservice voor vervoer van eigenaren met hun huisdier. 

 
Met 2 volledig ingerichte 
dierenambulances zijn wij 24/7 
bereikbaar en inzetbaar, 365 dagen in 
het jaar. Daarnaast beschikken we over 1 
reserve ambulance. ’s Nachts hebben wij 
piketdienst voor meldingen van dieren in 
nood of levensgevaar. Wij werken nauw 
samen met dierenartsen, opvangcentra, 
Dierenbescherming en hulpdiensten als 
brandweer, politie en Rijkswaterstaat. 
Wij rijden in Bunnik, De Bilt, Utrecht en 
Zeist.  
 

Onze financiën 

Ons werk wordt bekostigd uit: 
▪ gemeentelijke contracten;  
▪ ritprijzen voor eigenaren; en 
▪ donaties, schenkingen en nalatenschappen. 

 
Onze inkomsten worden ingezet voor de dierenambulances, 
materialen voor het vangen, vervoeren en verzorgen van dieren, het 
salaris van onze vaste medewerkers en de opleiding van onze 
vrijwilligers en medewerkers. 

mailto:bestuur@dierenambulanceutrecht.nl
http://www.dierenambulanceutrecht.nl/


Cijfers 2020 
Inkomsten en uitgaven 

Inkomsten    Uitgaven   

Ritgelden € 20.336  Personeel   

Gemeentelijke contracten € 92.287  ▪ Salaris € 64.812  

Donaties/giften/legaten € 3.885  ▪ Loonheffing € 17.949  

Diversen € 0  ▪ Medewerkers (alg.) € 3142  

Totaal inkomsten € 116.508  ▪ Personeel (alg.) € 2369  

   Totaal personeel  € 88.272 

  Wagenpark   
   ▪ Brandstof € 6.907  
   ▪ Onderhoud/reparatie € 8.805  
   ▪ Verzekering € 2.309  
   ▪ Aankoop € 0  
   ▪ Inbouw/aanpassing € 0  
   ▪ Stalling € 301  
   Totaal wagenpark  € 18.322 

   Huisvesting   
   ▪ Gas/licht/water € 1.823  
   ▪ Communicatie € 3.095  
   ▪ WOZ-VVE € 1.006  
   ▪ Kantoor € 3.950  
   ▪ Algemeen € 1.909  
   ▪ Onderhoud € 0  
   Totaal huisvesting  € 11.783 

   Diversen   
   ▪ BTW € 15.067  
   ▪ Hulpmiddelen € 570  
   ▪ Dieren € 150  
   Totaal diversen  € 15.787 

   Totaal uitgaven  € 134.164 

      

 
Negatieve balans 

Er is € 17.656 meer uitgegeven dan is 
binnengekomen.  
 
Toelichting bij inkomsten 

▪ Ritgelden: Inkomsten van ritten in opdracht 
van eigenaren. 

▪ Gemeentelijke contracten: Contracten met 
gemeenten voor hulp aan huisdieren 
zonder eigenaar en wilde dieren. 

▪ Donaties, giften en legaten: Schenkingen. 
 

Toelichting bij uitgaven 

▪ Personeel: De categorie is opgesplitst in  
vaste medewerkers (3) en vrijwilligers (10-
12). Algemene kosten betreffen 
bedrijfskleding en verzekeringen.  

▪ Wagenpark: 3 ambulances, waarvan 1 
reserve.  

▪ Huisvesting: Betreft het kantoorpand en 
garages voor opslag. Ons kantoor is aan 
huis van de penningmeester.  

▪ Dieren: Hulpmiddelen is materiaal voor 
vangen, vervoeren van dieren. Dieren 
betreft huisvesting en voeding tijdelijke 
logees. 

 



Activiteiten 

 Advies en voorlichting 

19.468 
Is het aantal telefoongesprekken dat wij hebben gevoerd. Wij zijn 
het (eerste) aanspreekpunt als het om hulpbehoevende dieren 
gaat. Wij geven voorlichting en advies en verwijzen mensen 
zonodig door naar de juiste instanties.  
 

Ritten 

 
 
Deze gesprekken resulteerden in 3.173 ritten 
in ons werkgebied. Meer dan 80% van deze 
ritten zijn gereden in opdracht van gemeenten 
of de Dierenbescherming, met wie wij 
contractafspraken hebben. 
 

Van deze contractritten is bijna 60% hulp aan 
wilde dieren.  
Bij de categorie huisdieren gaat het om dieren 
waarop geen eigenaar is gekomen.  

Dieren 

Hieronder staan de meldingen over opgehaalde dieren. Dit zijn de contractritten 
plus de ritten in opdracht van eigenaren. Het overzicht is onderverdeeld in 
meldingen over dode dieren en meldingen waarbij de dieren nog in leven zijn. 
Van de levende dieren is aangegeven wat hun eindbestemming is. 
 
De vangacties van verwilderde katten staan niet in dit overzicht. Zij zijn apart 
uitgewerkt en staan op de volgende pagina.  
 

 
   

Dood Levend 

Afgevoerd 
Terug in 
natuur 

Retour  
eigenaar 

Naar asiel 
/ opvang 

Naar 
dierenarts 

Dood 
afgevoerd 

Overig 

W
ild

 d
ie

r Zoogdieren 115 19  217 49 84 30 
Vogels 311 125  754 122 152 188 
Amfibieën/reptielen 0 10  2 1 2 1 
Overig 28 0  1 0 0 0 

H
u

is
d

ie
r 

Zoogdieren 492  223 497 144 47 167 

Vogels 0  5 161 6 12 12 

Amfibieën/reptielen 1  1 6 0 0 0 

Overig 13  0 17 0 0 0 

 

NB. Het aantal ritten is niet gelijk 

aan het aantal opgehaalde 

dieren. Soms rijden we vaker uit 

voor hetzelfde dier of halen we 

meer dieren op in dezelfde rit 

(bijv. moeder + jongen). 



Toelichting 

▪ Dood-afgevoerd: Het aantal dode dieren is niet 
opgesplitst.  

▪ Levend-overig: Deze categorie bestaat uit dieren 
die niet gevonden zijn, we niet konden vangen 
of geen hulp nodig hadden.  

▪ Bij wilde zoogdieren gaat het om dassen en 
marters, vleermuizen, reeën, konijnen en hazen, 
egels, vossen, muizen en ratten. 

▪ Bij gehouden zoogdieren gaat het om honden, 
katten, konijnen en knaagdieren. Verreweg de 
meeste meldingen betreft katten, gevolgd door 
honden. 

▪ Bij wilde vogels gaat het overwegend om 
watervogels, gevolgd door stadsvogels en 
andere vogels als roofvogels, uilen en 
zeldzamere soorten.  

▪ Gehouden vogels zijn exotische vogels, kippen 
en postduiven. 

▪ Wilde amfibieën en reptielen zijn ringslangen en 
waterschildpadden. 

▪ Gehouden amfibieën en reptielen zijn land-
schildpadden, slangen en een leguaan. 

▪ Tot de categorie Overig rekenen we de vissen, 
insecten, spinnen en dergelijke. 

 

Vangacties katten 

Het gaat hier om katten zonder eigenaar die op straat leven. Vaak zijn deze katten niet geholpen en 
krijgen zij jongen. Met het oog op hun welzijn vangen wij deze katten. Ze gaan naar de dierenarts voor 
een gezondheidscheck en castratie/sterilisatie. Kittens en sociale katten brengen we door naar het asiel. 
Katten die niet meer aan mensen kunnen wennen worden teruggezet op de vanglocatie. Zo voorkomen 
we dat andere katten hun territorium innemen. Ongeneeslijk zieke katten worden ingeslapen.  
Eigenaren schakelen ook regelmatig onze hulp in, als hun eigen kat zich niet laat vangen.  
 

 

In 2020 ging het om 34 vangacties met in 
totaal 27 katten. Wij rijden voor het: 
▪ plaatsen/ophalen van een vangkooi; 

en 
▪ ophalen/wegbrengen van dieren. 
 
Op sommige locaties zijn meerdere dieren 
weggevangen.   
 

 


