
 
 

   
 

 
JAARPLAN 2021 

 

    
Begin 2021 hebben we nog met coronamaatregelen van de overheid rekening te houden. Dit heeft, 

evenals vorig jaar, consequenties voor het reilen en zeilen in onze konijnenopvang. Toch gaan wij van 

het positieve uit en stelden wij onderstaande plannen voor 2021 op: 

 

Q1, 2021 

➢ Jaarverslag 2020 

Het eerste (en deels tweede) kwartaal van 2021 wordt gebruikt voor het schrijven van het  

jaarverslag en de financiële verantwoording over 2020, mede vanwege de verplichting m.b.t. de  

ANBI-status. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op onze website. 

 

➢ Jaarplan 2021 

Het jaarplan 2021 wordt opgesteld en gepubliceerd op onze website. 

 

➢ Entdag voorjaar 2021 

Evenals voorgaande jaren zullen wij, als de coronamaatregelen het toelaten, het voorjaar een entdag voor 

konijnen organiseren in samenwerking met Dierenkliniek Muiderbos, Hoofddorp. 

 

➢ Voorlichting 

Er wordt in samenwerking met Dierenkliniek Muiderbos, Hoofddorp, een informatiefolder ‘Nazorg na 

sterilisatie/castratie’ opgesteld en gedrukt. Voor eigenaren van een bij de opvang geadopteerde, nog niet-

gesteriliseerde voedster jonger dan 7 maanden wordt een afgeleide informatiefolder opgesteld.  

 

Er wordt een aanvang gemaakt van lesmateriaal voor basisscholen, groep 5/6. 

 

➢ Quarantaineruimte / schuur 

Het is een grote wens, mede met het oog op de hitte in de zomer om konijnen koeler, met airco, te kunnen 

onderbrengen. We hebben hier in 2020 een financiële bijdrage voor toegekend gekregen van Abri voor 

Dieren. In het eerste kwartaal leggen we contact met de gemeente en omwonenden van de opvang om de 

mogelijkheden en voorwaarden nader te onderzoeken.  

 

Q2, 2021 

➢ Quarantaineruimte / schuur 

Voortzetting van onderzoek naar realisatie van een quarantaineruimte / schuur. We onderzoeken tevens 

alternatieven, zoals het optimaliseren van de huidige opvang. 

 

➢ Deskundigheidsbevordering 

Voortzetting van de wegens corona in 2020 uitgestelde deskundigheidsbevordering bij het Konijnen 

Adviesbureau / Jessica Sluis voor vrijwilligers van de konijnenopvang. 

 

➢ Voorlichting 

Opstellen van een flyer ter promotie en voor meer naamsbekendheid van de konijnenopvang. Idee is om 

deze flyer op diverse locaties in de regio, zoals bij dierenwinkels, tuincentra, dierenasiels, verenigingen, 

dierenklinieken, e.d. neer te leggen. 

 

Uitrol van de voorlichting aan basisscholen, groep 5/6. 

 

Herzien algemene informatiefolder ‘Alles over je konijn’ (eerst oude voorraad opmaken). 
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➢ Website updaten 

Waar nodig worden verbeteringen aangebracht aan de website. 

 

➢ Visie KOH 

Herijken van de visie van de konijnenopvang. 

 

Q3, 2021 

➢ Zomer, hitte tegengaan 

Indien de quarantaineruimte/schuur of alternatief nog geen feit is, andere opties om hitte tegen te gaan 

onderzoeken en uitvoeren.  

 

➢ Jubileumfeest 15+1 

De opvang bestond in 2020 15 jaar. We hopen dit jaar het in 2020 gecancelde jubileumfeest alsnog plaats 

te kunnen laten vinden.  

 

➢ Entdag najaar 2021 

Evenals voorgaande jaren zullen wij, als de coronamaatregelen het toelaten, het najaar een entdag voor 

konijnen organiseren in samenwerking met Dierenkliniek Muiderbos, Hoofddorp. 

 

Q4, 2021 

➢ Deelname Christmas Challenge 2021 

Wij zetten in op deelname aan de Christmas Challenge 2021 van Stichting DierenLot. In de periode 

daaraan voorafgaand bedenken we een leuke, ludieke actie en promotie- en verkoopmogelijkheden. 

 

Doorlopend 

➢ Praktijkbegeleiding 

Voortzetting educatieve praktijkbegeleiding nieuwe vrijwilligers en indien van toepassing stagiaires. 

 

➢ Subsidies 

De mogelijkheden voor subsidies vanuit Stichting DierenLot, de gemeente, Abri voor Dieren, Rabo 

Clubsupport e.d. worden onderzocht en aangevraagd.  

   

➢ Inzet vrijwilligers 

Zolang coronamaatregelingen van toepassing zijn, blijven we de opvang draaien met het maximaal 

mogelijke en minimaal nodige aantal vrijwilligers. Verdere inzet wordt per moment bekeken. 

 

➢ Social media 

Up-to-date houden van de social meda-kanalen (Facebook en Instagram). Periodiek nieuwe berichten 

posten t.b.v. kennis delen / voorlichting en algemene informatie. 

 


