JAARVERSLAG 2018
Graag geven wij u hierbij een korte impressie van de activiteiten in het afgelopen jaar binnen onze
stichting. Een jaar met een paar bijzondere ontwikkelingen en trends.
Om optimale zorg aan onze honden en katten te geven is veel geld en menskracht nodig: voor
huisvesting, (de medische) verzorging, voeding, schoonmaak, etc. De afgelopen jaren is het dankzij
de vele donateurs en de enorme inzet van vrijwilligers gelukt om veel voor deze dieren te kunnen
betekenen. Wij willen hen dan ook ten zeerste bedanken! En we hopen dat DOC Oldenzaal ook in
2019 weer op deze steun kan rekenen.
Het bestuur
Opvang dieren
Dit jaar zijn er 248 dieren opgevangen. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Ondanks
deze daling in aantal dieren is het aantal verzorgingsdagen toegenomen met 31%.
Het aantal zwerfkatten is gedaald, maar het aantal afstandskatten is gestegen. Het lijkt er op dat
eigenaren meer verantwoordelijkheid nemen. De trend, dat men liever afstand doet via het asiel dan
het huisdier op straat te droppen is vorig jaar al ingezet. Het herplaatsen verliep zeer voorspoedig,
maar de dieren verbleven gemiddeld veel langer bij ons vanwege uitbraken van ziekten. Katten
verbleven gemiddeld 71 dagen voor herplaatsing. Van de 113 zwerfkatten konden er helaas slechts
16 herenigd worden met hun eigenaar. Vonkel is ondanks allerlei extra aandacht in de media de
enige langzitter met 255 dagen.

Alle zwerfhonden werden weer door hun eigenaar opgehaald. Dit is niet eerder gebeurd.
Afstandshonden werden gemiddeld na 40 dagen bij een nieuwe eigenaar geplaatst.

Ons team
Dit jaar mogen we wederom erg tevreden zijn over het fantastische team van 40 vrijwilligers. Zonder
hen zouden alle activiteiten niet mogelijk zijn geweest. In weer en wind staan deze mensen klaar
voor de dieren. Dankzij hen werd er onder meer 3672 keer gewandeld met de honden. Dit jaar
werden er 2 jubilarissen in het zonnetje gezet, omdat zij inmiddels langer dan 5 jaar als vrijwilliger
actief zijn voor de stichting. Het team is op sterkte gebleven met 7 stoppers en 10 nieuwe starters.
Als Aequor leerbedrijf hebben we 12 stagiaires mogen begeleiden. Er zijn veel stagiaires die na hun
stage regelmatig terugkomen om te helpen daar waar nodig.
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 met deze opvangcentra 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 wederom rekenen op de steun van een groot
aantal zakelijke en particuliere donateurs.
In 2018 is er gestart met intensieve fondsenwerving om het geld bij elkaar te krijgen voor het nieuwe
kattenhuis. Er is inmiddels 2/3 binnen of toegezegd van particulieren, bedrijven, scholen, en
serviceclubs. Het college van de gemeente Oldenzaal heeft de aanvraag voor een bijdrage helaas
afgewezen. Er is ingezet om dit verzoek alsnog gehonoreerd te krijgen via de Gemeenteraad.
Communicatie
Onze website en de Facebook-pagina worden goed bezocht en inmiddels zijn er ruim 3000 volgers.
Een inmiddels onmisbaar medium voor gerichte berichtgeving en hulpvragen.
De stichting heeft volop positieve aandacht gekregen van de schrijvende pers. Met name vanwege
het nieuwbouwplan en fondsenwerving. Daarnaast ook een uitzending op RTVOost en van SBS6 het
programma “Beestengeluk”.

