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Het jaar 2021 was, ondanks dat we het gehele jaar met COVID19 (corona) te maken hadden, een succesvol 

jaar voor Stichting Konijnenopvang Hillegom.  

 

In de opvang 

De in- en uitstroom van konijnen in 2021 ligt op circa 750 konijnen. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal in de 

voorgaande twee jaren. Wat opvalt is dat er veel jonge konijnen (geboren 2020-2021) binnengekomen zijn. 

Gemiddeld verblijft een konijn zo’n 3 weken in onze opvang. 

 

In en voor de opvang werkten in 2021 zo’n 40 vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers in de opvang zelf is met in 

achtneming van coronamaatregelen met het maximaal mogelijke en minimaal nodige aantal vrijwilligers 

gedaan.  

 

Wegens een verbouwing (nieuwe bestrating) is de opvang in juni / juli 2021 drie weken gesloten geweest. 

 

De inentingsdag voor konijnen in maart 2021 is helaas wederom gecanceld wegens corona. De inentingsdag in 

september heeft wel plaatsgevonden (zie verder ‘Inentingsdagen konijnen’).  

 

Het 15+1-jarig jubileumfeest in december 2021 is afgeblazen vanwege corona. 

 

Bestuur en beleid 

Er heeft in 2021 geen wijziging in het bestuur plaatsgevonden. Het bestuur heeft in 2021 vier keer vergaderd, 

waarvan twee inclusief de Raad van Aanbeveling. 

 

Visie 

Als opvang hebben we een visie, een doel en staan we ergens voor. Deze visie hebben wij in 2021 herijkt. Kort 

gezegd komt dit neer op het verbeteren van het konijnenwelzijn. De ‘Vijf Vrijheden’ dienen als richtlijn hiervoor: 

1. Vrij van honger en dorst 

Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen 

2. Vrij van ongemak 

Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats 

3. Vrij van pijn, verwonding en ziekte 

Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling 

4. Vrij van angst en stress 

Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen 

5. Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen 

Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten 

 

Subsidies en donaties 

Stichting DierenLot 

Sinds 2020 is Konijnenopvang Hillegom erkend beneficiant van Stichting DierenLot. Er is in 2021 door de opvang 

geen aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage. Wel hebben we een mooi bedrag van Stichting DierenLot 

ontvangen tijdens de Landelijke Congres Dierenhulpverlening in november 2021 en hebben we in december 

2021 voor de tweede keer deelgenomen aan The Christmas Challenge waarbij Stichting DierenLot het door ons 

ingezamelde bedrag van € 4.310,- verdubbeld heeft. 
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Abri voor dieren 

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

2021. Tijdens vooronderzoek zijn we teruggekomen op deze verbouwing. Met goedkeuren van Abri voor Dieren 

is het toegekende bedrag à € 9.500,- geïnvesteerd in zeilen om de opvang af te kunnen sluiten tijdens extreme 

weersomstandigheden en aan nieuwe bestrating, wat bijdraagt aan een betere hygiëne. 

 

Rabo ClubSupport 

Deelname aan de Rabo ClubSupport van de regio Duin- en Bollenstreek heeft een bedrag van € 733,19 

opgeleverd. 

 

Supreme Petfoods 

Adoptanten kunnen bij aankoop van een zak Science Selective-voer een flyer invullen en deze inclusief de 

aankoopbon aan ons terugsturen. Voor iedere drie door ons ingestuurde flyers hebben wij één 10 kg-zak voer 

van Supreme Science gedoneerd gekregen. 

 

Donateurs 

De stichting heeft over het jaar heen meerdere kleine en een aantal grotere donaties in de vorm van geld, maar 

ook voer, hooi en stro ontvangen, zowel van particulieren als van bedrijven. Onze dank hiervoor is groot.  

 

Financiën 

De opvang heeft in 2021 een goede opbrengst gerealiseerd (zie bijlage). 

 

Grote, extra uitgaven in 2021 zijn de zeilen om de opvang af te kunnen sluiten en de nieuwe bestrating. Deze 

kosten zijn gefinancierd met de bijdrage van Abri voor Dieren (zie hiervoor onder ‘Subsidies en donaties’). 

 

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.  

 

Afgelopen jaar zijn de volgende folders ontwikkeld dan wel herzien: 

• Informatieboekje ‘Alles over je konijn’ 

Dit boekje heeft een tweede druk gekregen. Er is informatie aangescherpt, de konijnen urinekleurkaart is 

toegevoegd en uiteraard ook onze visie op konijnenwelzijn: De vijf vrijheden. 

 

• Informatiefolder ‘ Na castratie / sterilisatie’  

Deze folder is opgesteld in samenwerking met en wordt uitgegeven door Dierenkliniek Muiderbos na 

castratie of sterilisatie van konijnen. 

 

• Informatiefolder ‘Sterilisatie voedster 7 maanden’ 

Deze folder wordt door de konijnenopvang uitgegeven aan adoptanten die een voedster jonger dan 7 

maanden bij ons adopteren. Zij worden met de folder uitgenodigd om zodra de voedster 7 maanden is 

contact met ons op te nemen om de voedster alsnog te laten steriliseren door de dierenarts van de 

konijnenopvang. Deze sterilisatie is opgenomen in de adoptieprijs.  

 

• Promotieflyer ‘Wij zijn Konijnenopvang Hillegom’ 

De flyer heeft tot doel meer naamsbekendheid van de konijnenopvang te genereren. De flyer ligt op 

diverse locaties in de regio, zoals bij tuincentra en de dierenkliniek. 
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Het lesmateriaal voor basisscholen, groep 5/6, wordt doorgeschoven naar 2022. 

 

Deskundigheidsbevordering 

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

inwerkperiode intensieve praktijkbegeleiding en scholing. 

 

Een zestal vrijwilligers heeft in juli 2021 de module ‘EHBO voor konijnen’ van het Konijnen Adviesbureau 

afgerond.  

 

Inentingsdagen konijnen 

De inentingsdag van eind maart 2021 kon met de toen geldende coronamaatregelen niet plaatsvinden. Klanten 

zijn voor een vaccinatie doorverwezen naar Dierenkliniek Muiderbos, Hoofddorp en/of hun eigen dierenarts. 

 

De inentingsdag van september 2021 heeft wel plaatsgevonden. Er was een strakke planning en het dringende 

verzoek aan bezoekers om zich aan deze planning en de coronamaatregelen te houden. Er werd door de 

aanwezige vrijwilligers voor een soepele doorstroom gezorgd.  

 

Overig 

• We hebben afgelopen jaar twee keer een nieuwsbrief uitgebracht. 

 

• Op de website zijn daar waar nodig verbeteringen aangebracht. Zo zijn onze voorlichtingsfolders toegevoegd 

op de website, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn. 
 

• Onze social meda-kanalen (Facebook en Instagram) worden goed bezocht. Periodiek zijn nieuwe berichten 

t.b.v. kennis delen / voorlichting en algemene informatie, evenals leuke winacties, gedeeld. 
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Bijlage: Winst- en verliesrekening 2021 

 

Omzet 2021  
Afstand konijnen KOH  € 14.269,50  

Uitplaatsing konijnen KOH  € 48.578,48  

Donatie & Sponsoring KOH  € 14.440,81  

Omzet enten entdag KOH  €   3.246,06  

Shop verkocht KOH  € 10.606,66  

Totaal omzet  € 91.141,51  

  

Kosten 2021  
Huisvestingskosten KOH  €   3.634,53  

Administratiekosten KOH  €   1.510,01  

Brandstofkosten / reiskosten KOH  €   1.509,43  

Overige autokosten KOH  €      566,00  

Kosten vrijwilligers KOH  €   7.963,55  

Bankrente en -kosten KOH  €      264,74  

Verzekeringen algemeen KOH  €      378,12  

Overige kosten KOH  € 19.792,83  

Shop KOH  €   4.211,67  

Kosten voedsel konijnen KOH  €   2.705,44  

Groente KOH  €   5.032,01  

Kosten hooi en bodembedekking KOH  €   2.099,50  

Konijn terug KOH  €   1.072,50  

Konijn van andere opvang KOH  €      342,00  

Kosten dierenarts KOH  € 33.327,85  

Kruiden KOH  €      475,30  

Kosten entdag dierenarts KOH  €   3.500,00  

Overige kosten entdag KOH  €      300,00  

Totaal kosten  € 88.685,48  

  

Saldo  €   2.456,03  
 


