
 

 

 

JAARVERSLAG 2016  

 

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 

2017 weer op deze steun kan rekenen.  

Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal  

Het bestuur  

 

Opvang dieren  

Dit jaar zijn er 273 dieren opgevangen. Dit is een toename van 35% ten opzichte van vorig jaar. In 

tegenstelling tot vorig jaar is het aantal zwerfkatten met 70% sterk toegenomen. Het aantal 

opgenomen zwerfhonden is zelfs vervijfvoudigd.  Het plaatsen verliep goed en de katten werden dit 

jaar gemiddeld zelfs sneller geplaatst. Van de 134 zwerfkatten konden er slechts 13 herenigd worden 

met hun eigenaar. Bij de zwerfhonden werd de helft weer opgehaald door de eigenaar. Vorig jaar 

werd ruim 90% van de honden weer opgehaald.  Het aantal katten waar afstand van werd gedaan 

door de eigenaar is dit jaar vrijwel gelijk gebleven en het aantal afstandshonden is gehalveerd. Hond 

Moos was onze enige langzitter en is na een verblijf van 13 maanden  overgeplaatst naar een ander 

opvangcentrum om zijn kansen op plaatsing mogelijk te vergroten.  

Dit jaar werden we helaas gedwongen om relatief veel katten te laten euthanaseren ten gevolge van 

een uitbraak van kattenleukemie (FELV). Opname en plaatsing van katten is na deze uitbraak een 

aantal weken gestaakt. DOC Oldenzaal neemt naar aanleiding van de uitbraak deel aan een 

onderzoek van de Universiteit van Utrecht, waarin wordt onderzocht of de ziekte in Nederland 

inderdaad maar bij 5% van de kattenpopulatie voorkomt, zoals momenteel wordt verondersteld.  Op 

FELV wordt niet standaard getest bij opvangcentra, omdat de ziekte in Nederland erg zeldzaam is. 

Vanaf juli zijn alle  nieuwe binnengekomen katten getest voor dit onderzoek. Gelukkig zijn er nadien 

geen nieuwe besmettingen meer aangetroffen. 

 



 

 

Ons team 

Dit jaar mogen we wederom erg  tevreden zijn over het team van 30 vrijwilligers. Zonder hen zouden 

alle activiteiten niet mogelijk zijn geweest. In weer en wind staan deze mensen klaar voor de dieren. 

 In december heeft één van onze vrijwilligers , Denise Rakers,  een prijs in ontvangst mogen nemen 

van de wethouder omdat zij vanuit haar rol als actieve vrijwilliger een voorbeeldfunctie vervuld voor 

andere jongeren in Oldenzaal.   

Als Aequor leerbedrijf hebben we 10 stagiaires/ afstudeerders mogen begeleiden. Er zijn zelfs veel 

stagiaires die na hun stage regelmatig terugkomen om te helpen waar nodig.  

De (assistent)beheerders staan 24/7 klaar voor de dieren,  vrijwilligers en bezoekers  en zijn door het 

bestuur en het team van vrijwilligers aan het einde van dit jaar in het zonnetje gezet om de 

waardering hiervoor  toch nog maar weer eens nadrukkelijk  te tonen. Tevens waren er 9 jubilarissen, 

die inmiddels langer dan 5 jaar als vrijwilliger actief zijn voor de stichting.  

Ook hebben we weer een beroep kunnen doen op een aantal  deskundige  en liefdevolle 

pleegadressen voor de kittens  en de eventuele moederpoezen. Deze mensen zorgen onder meer dat 

de kittens elke twee uur een flesje krijgen, zodat de dieren in een veilige omgeving  kunnen 

aansterken.  

Ons netwerk  

DOC Oldenzaal heeft goede contacten met andere opvangcentra. Er vindt soms 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 zakelijke 

en particuliere donateurs, die niet nader genoemd willen worden.  Een hartverwarmende donatie 

kwam  van een kind, die zijn zakgeld beschikbaar stelde voor onze dieren. De sterilisatiekosten van 

zwerfkatten worden momenteel vergoed door stichting Waardig Dier.  

Communicatie  

De website en de Facebook-pagina worden goed bezocht  en inmiddels zijn er ruim 2400 volgers. Een 

inmiddels onmisbaar medium voor gerichte berichtgeving en hulpvragen.  

Bouwkundige zaken  

Het asiel is inmiddels uitgerust met een modern camerasysteem, dat ook buiten de openingstijden 

op afstand geraadpleegd kan worden door de beheerders. 


