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Het jaar 2020 gaat de boeken in als een bewogen jaar. In maart sloeg de COVID19-pandemie (corona) 

ongenadig toe in de wereld. Dit had ook z’n effect op het werk bij Stichting Konijnenopvang Hillegom. Dit 

betekent echter niet dat we stil gezeten hebben. We kunnen terugkijken op een succesvol jaar.  

 

Consequenties coronacrisis 

Ondanks de beperkende coronamaatregelen zijn in 2020 circa 750 konijnen in- en uitgeplaatst. Dit is ongeveer 

gelijk aan het aantal in 2019. 

 

Sinds medio maart 2020 is de opvang gesloten voor (spontaan) bezoek. Bezoek kan alleen nog op afspraak, 

met inachtneming van de coronamaatregelen en we vragen de bezoeker nadrukkelijk om alleen te komen. Sinds 

de tweede coronagolf in oktober 2020 wordt hier nog strenger op gestuurd. De vrijwilligers zijn in maart tot en 

met juni zoveel mogelijk niet ingezet en in juli tot en met november alleen met inachtneming van de 

coronamaatregelen. Vanaf medio december, ingaande de landelijke lockdown, zitten de vrijwilligers, op een 

enkeling na voor het noodzakelijke werk, weer thuis. De konijnenbezetting hebben we in de opvang lager 

gehouden dan gewoonlijk en een deel is ondergebracht bij onze vaste pleegadressen.  

 

De entdagen zijn zowel in maart als september 2020 niet doorgegaan. Dit is een grote domper voor de opvang 

(zie verder ‘Entdagen’).  

 

Ook het 15-jarig jubileumfeest in juli 2020 is niet doorgegaan. 

 

Bestuur en beleid 

Najaar 2019 is het bestuur uitgebreid met Debby (secretaris) en voorjaar 2020 met Irene (vicevoorzitter).  

Tezamen met Yvonne (voorzitter) en Janice (penningmeester) is het bestuur daarmee weer vierkoppig, zoals 

voorheen ook het geval was. 

 

Het bestuur heeft in het jaarplan 2020 gemeld om een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek uit te voeren en om  

jaargesprekken te houden. Doelstelling was om de wensen en ambities van de vrijwilligers te inventariseren en 

om het werk in onze opvang nog verder te verbeteren. De inventarisatie heeft drie nieuwe dagverant-

woordelijken opgeleverd.  

 

Subsidies en donaties 

Stichting DierenLot 

Sinds medio 2020 is Konijnenopvang Hillegom erkend beneficiant van Stichting Dierenlot, wat betekent dat wij 

in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage vanuit de gelden door de steun van de donateurs en 

deelnemers aan de loterij voor dieren die de Support Actie voor Stichting DierenLot organiseert. Daar zijn wij 

trots op en heel blij mee. Wij hebben in 2020 een eerste aanvraag ingediend en toegekend gekregen ten 

behoeve van het verbeteren (ophogen) van de konijnenflats à € 2.000. 

 

In december heeft de opvang deelgenomen aan de Christmas Challenge van Stichting DierenLot. Hiervoor 

hebben we ‘kerstkonijnenmondkapjes’ verkocht. Dit was een groot succes. Er zijn ruim 1.200 mondkapjes 

verkocht met een opbrengst van € 3.430. Een bedrag dat (in januari 2021) volledig verdubbeld is door Stichting 

DierenLot.  

 

Abri voor dieren 

Eind 2020 hebben we een aanvraag gedaan voor een bijdrage aan een quarantaineruimte voor konijnen – denk 

aan een schuur – in 2021. Het door Abri toegekende bedrag bedraagt € 9.500 en is gereserveerd voor 2021. 
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Rabo ClubSupport 

Deelname aan de Rabo ClubSupport van de regio Duin- en Bollenstreek heeft een bedrag van € 722,88 

opgeleverd. 

 

Donateurs 

De stichting heeft over het jaar heen meerdere kleine en zelfs een aantal grote donaties ontvangen, zowel van 

particulieren als van bedrijven. Onze dank hiervoor is groot.  

 

Gemeente 

We zijn in contact getreden met de gemeente Hillegom om afspraken te maken over vrijwilligers die vanuit de 

bijstand in het kader van de Participatiewet bij de opvang ondersteund en begeleid moeten worden. Omdat de 

vrijwilligers dit jaar merendeels niet werkzaam geweest zijn in de opvang heeft dit nog geen opvolging gehad. 

 

Financiën 

De opvang heeft in 2020 een goede opbrengst gerealiseerd (zie bijlage), ondanks dat er geen entdagen geweest 

zijn.  

 

Grote uitgaven die in 2020 zijn gedaan zijn de plaatsing van 14 zonnepanelen, waarvan 50% voor rekening van 

de opvang en 50% voor rekening van de perceel-/huiseigenaren is. Doelstelling is verduurzaming en 

vergroening van de opvang. In 2020 zijn tevens de konijnenflats opgehoogd, met als doel efficiënter en 

makkelijker werken voor de vrijwilligers. Deze uitgave is merendeels gesubsidieerd door Stichting DierenLot (zie 

verder onder ‘subsidies’). 

 

Informatie en voorlichting 

Wij staan voor kwaliteit en vinden het belangrijk om onze bijdrage aan het konijnenwelzijn te blijven verbeteren. 

Een belangrijk onderdeel daarvan is de voorlichting aan onze klanten. In 2020 hebben wij onze schriftelijke 

informatie uitgebreid met: 

• een folder ‘Konijnen mee, tips voor thuis’ 

• een folder ‘Voor het eerst konijnen’ 

• een (digitale) flyer over het koppelen van konijnen bij Konijnenopvang Hillegom 

• een folder over de vachtverzorging van langharige konijnen, inclusief een strippenkaart  

 

Onze overige informatie op papier: 

• informatieboekje over konijnen 

• menukaart konijnen 

• menukaart voor juniorkonijnen 

 

Deskundigheidsbevordering 

Van oktober 2019 tot maart 2020 zijn door zo’n twaalf vrijwilligers drie van de vier modules van de opleiding 

Konijnenwelzijn bij het Konijnenadviesbureau gevolgd. In deze modules zijn onderwerpen behandeld die een 

belangrijke invloed hebben op het welzijn van konijnen. De vierde module is gestart, maar de afronding, een 

praktijkonderdeel, laat vanwege corona nog even op zich wachten. 

 

Door twee van de vrijwilligers is de opleiding tot konijnengedragsdeskundige bij de Tinley Academie, 

kennisinstituut op gebied van diergedrag, gevolgd. Op een praktijkopdracht na is deze opleiding afgerond.  

 

Nieuwe vrijwilligers krijgen bij Konijnenopvang Hillegom in samenwerking met Konijnencentrum Famke in hun 

inwerkperiode intensieve praktijkbegeleiding en scholing. Dit geldt tevens voor de nieuw aangestelde 

dagverantwoordelijken (zie ‘Bestuur en beleid’).  
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Entdagen 

Voor de entdag van eind maart was alles voorbereid. Alle klanten waren ingelicht, uitgenodigd en ingepland. We 

hoopten lange tijd dat de entdag alsnog door kon gaan, maar met de intelligente lockdown per 15 maart 2020 

hebben we de entdag toch moeten annuleren. Voor de entdag van eind september zagen we eveneens geen 

mogelijkheid om die binnen de coronamaatregelen door te kunnen laten gaan. Onze klanten zijn voor een 

vaccinatie doorverwezen naar Sterkliniek Hoofddorp en/of hun eigen dierenarts. 

 

Overig 

• Met terugwerkende kracht heeft de opvang een vergunning voor de konijnenopvang aangevraagd bij de 

gemeente, welke ook is verstrekt. Onderdeel van de bouwvergunning was een buurtonderzoek, waarbij alle 

buren positief hebben gereageerd op de konijnenopvang.  

 

• We hebben afgelopen jaar twee keer een nieuwsbrief uitgebracht. 
 

• Konijnenopvang Hillegom zou in juni deelnemen aan de Samenloop voor Hoop. De voorbereidingen hiervoor 

waren in volle gang, maar ook hier gooide corona roet in het eten. De loop is door de organisatie uitgesteld 

tot 2021. SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen.  
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Bijlage: Winst- en verliesrekening 2020 

 

Omzet 2020   

Afstand konijnen KOH € 8.604,50 

Uitplaatsing konijnen KOH € 48.366,40 

Donatie & sponsoring KOH € 19.198,64 

Winkel verkocht KOH € 10.590,16 

Totaal omzet 2020 € 86.759,70 

    

Kosten 2020   

Onderhoud onroerend goed € 10.000,00 

Huisvestingskosten KOH € 6.093,20 

Administratiekosten KOH € 1.743,39 

Training en cursussen KOH € 1.842,00 

Brandstofkosten / reiskosten KOH € 1.319,55 

Overige autokosten KOH € 0,00 

Kosten vrijwilligers KOH € 4.201,20 

Bankrente en -kosten KOH € 245,12 

Verzekeringen algemeen KOH € 138,45 

Overige kosten KOH € 7.950,45 

Winkel KOH € 6.626,51 

Kosten voeding konijnen KOH € 2.988,46 

Kosten groenten KOH € 2.243,94 

Kosten hooi en bodembedekking KOH € 2.238,63 

Konijnen terug KOH € 725,00 

Konijnen van andere opvang KOH € 655,00 

Kosten dierenarts KOH € 31.838,06 

Kosten kruiden KOH € 1.434,39 

Totaal kosten 2020 € 82.283,35 

    

Saldo € 4.476,35 

 

 

 


