JAARVERSLAG 2015

Voorwoord
Graag geven wij u hierbij een korte impressie van de activiteiten in het afgelopen jaar binnen
onze stichting.
Om optimale zorg aan onze honden en katten te geven is veel geld en tijd nodig: voor
huisvesting, (de medische) verzorging, voeding, schoonmaak, menskracht, etc.
De afgelopen jaren is het dankzij de vele donateurs en vrijwilligers gelukt om weer veel voor
deze dieren te kunnen betekenen. Wij willen hen dan ook ten zeerste bedanken! En we
hopen dat DOC Oldenzaal ook in 2015 weer op deze steun kan rekenen.
Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal
Het bestuur

Opvang dieren
Dit jaar zijn er 200 dieren opgevangen, waarvan circa 2/3 uit zwerfdieren bestond. Dit is al
jarenlang een trend. Opvallend was echter dat het aantal afstandskatten was gehalveerd,
maar het aantal afstandshonden juist was verdubbeld. Het plaatsen bleek lastiger en
gemiddeld genomen verbleven de dieren veel langer in ons opvangcentrum. Van de 87
zwerfkatten konden er slechts 8 herenigd worden met hun eigenaar. Van de 35 zwerfhonden
gingen er weer 31 terug naar huis na een kort verblijf.
Vrijwilligers/ personeel
Dit jaar mogen we zeker tevreden zijn over het super gemotiveerde team van 30 vrijwilligers
zonder wie de activiteiten niet mogelijk zijn geweest. In weer en wind staan deze mensen
klaar voor de dieren. Er zijn zelfs veel stagiaires die na hun stage regelmatig terugkomen om
te helpen waar nodig. Als Aequor leerbedrijf hebben we 10 stagiaires/ afstudeerders mogen
ontvangen. Daarnaast hebben we weer een beroep kunnen doen op een aantal vaste
deskundige pleegadressen voor de kittens.

Ons netwerk
DOC Oldenzaal heeft goede contacten met andere opvangcentra. Er vindt regelmatig
uitwisseling van dieren plaats om de kans op plaatsing voor een dier te vergroten. Tevens
worden luidruchtige dieren gewisseld om de overlast voor omwonenden te beperken.
Daarnaast werken we onder andere samen met Dierenziekenhuis Oldenzaal,
Dierenbescherming Twente en de Dierenambulance Twente.
Middelen/ sponsoren
Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, scholen
en (sport)verenigingen zijn samen met de structurele steun van donateurs en sponsoren
noodzakelijk om de exploitatiekosten te dekken. Dit jaar konden wij rekenen op de steun van
een aantal donateurs, die niet nader genoemd willen worden en heeft Basisschool De
Leemstee de opbrengst van de sponsorloop gedoneerd. De sterilisatiekosten van
zwerfkatten worden momenteel vergoed door stichting Waardig Dier.

Communicatie
Naast de vernieuwde website wordt de Facebookpagina goed ontvangen en hebben wij
inmiddels ruim 2000 volgers. Een gewaardeerd medium voor gerichte berichtgeving en
hulpvragen.

Bouwkundige zaken
Naast het reguliere onderhoud is dit jaar de toegangspoort vervangen en is ook onze entree
nu representatief.

