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In de opvang 

De in- en uitstroom van konijnen in 2022 ligt op circa 550 konijnen. Dat is 200 minder dan voorgaande jaren. 

Een goede ontwikkeling, hopen wij. Want dat betekent wellicht dat er minder konijnen in een impuls 

aangeschaft worden en dat er minder konijnen afgestaan worden, omdat ze bij de juiste baasjes terecht 

gekomen zijn. We hopen dat meer en betere voorlichting hieraan bijdraagt. Gemiddeld verblijft een konijn zo’n 

3 weken in onze opvang. 

 

In en voor de opvang werkten in 2022 zo’n 40 vrijwilligers.  

 

Zowel in het maart als in september heeft onze inentingsdag voor konijnen plaatsgevonden (zie verder 

‘Inentingsdagen konijnen’).  

 

Bestuur en beleid 

Het bestuur, bestaande uit vier leden, is sinds medio 2020 ongewijzigd gebleven. Het bestuur heeft in 2022 vier 

keer vergaderd, waarvan twee keer inclusief de Raad van Aanbeveling. 

 

Halverwege het jaar hebben we afscheid genomen van onze vaste dierenarts Lodewijk Kamps (Dierenkliniek 

Muiderbos, Hoofddorp) en zijn we een samenwerking aangegaan met AniCura IJweg en Hoofdvaart in 

Hoofddorp.  

 

Subsidies en donaties 

Stichting DierenLot 

Sinds 2020 is Konijnenopvang Hillegom erkend beneficiant van Stichting DierenLot. Er zijn in 2022 door de 

opvang drie aanvragen ingediend voor een financiële bijdrage. Eén voor de herbestrating in onze 

quarantaineruimte, één voor vervanging van de vloer in onze bedrijfsruimte en één aanvraag betrof het verzoek 

voor een couveuse. Verder hebben we zowel in het voor- als het najaar een mooi bedrag van Stichting DierenLot 

ontvangen tijdens de Landelijke Congres Dierenhulpverlening, is in oktober 2022 onze digitale collectebus door 

Stichting DierenLot verdubbeld en hebben we in december 2022 voor de derde keer deelgenomen aan The 

Christmas Challenge waarbij we met de verkoop van minikerstboompjes een bedrag ingezameld hebben van 

€4.525,-. Dit bedrag is (begin 2023) verdubbeld door Stichting DierenLot. 
 

Rabo ClubSupport 

Deelname aan de Rabo ClubSupport van de regio Duin- en Bollenstreek heeft een bedrag van €695,21 

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.  
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Financiën 

De opvang heeft in 2022 een goede opbrengst gerealiseerd (zie bijlage). 

 

Grote, extra uitgaven in 2022 zijn de herbestrating in onze quarantaineruimte en de vervanging van de vloer in 

onze bedrijfsruimte. Deze kosten zijn gefinancierd met de bijdragen van Stichting DierenLot (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 hebben wij de volgende folder toegevoegd aan onze collectie: 

• Hoera, konijnen! Konijneninformatie voor kinderen 

Een konijneninformatieboekje speciaal voor kinderen, oftewel de konijneneigenaren van de toekomst. 

 

Het lesmateriaal voor basisscholen, groep 5/6, is nog in ontwikkeling. 

 

Deskundigheidsbevordering 

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

inwerkperiode intensieve praktijkbegeleiding en scholing. 

 

Er is door een deel van de vrijwilligers diverse bij- en nascholing gevolgd en er zijn konijnencongressen/-

symposia bijgewoond. 

 

Inentingsdagen konijnen 

In maart kon onze inentingsdag voor konijnen voor het eerst sinds twee jaar weer op de oude manier 

plaatsvinden. Er zijn die dag zo’n 150 konijnen ingeënt. In september, tijdens onze najaarsinentingsdag, nog 

eens 70. Niet onbelangrijk, want ook in onze regio komen Myxomatose, RHD1 en RHD2 voor. 

 

Overig 

• We hebben afgelopen jaar twee keer een nieuwsbrief uitgebracht. 

 

• Op de website zijn daar waar nodig verbeteringen aangebracht.  

 

• 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 2022 

 

Omzet 2022   

Afstand konijnen KOH  €   9.864,00  

Uitplaatsing konijnen KOH  € 38.883,01  

Donatie & Sponsoring KOH  € 20.119,98  

Omzet enten entdag KOH  €   7.541,57  

Omzet entdag winkel KOH  €      895,91  

Shop verkocht KOH  € 10.738,15  

Totaal omzet  € 88.042,62  

   
Kosten 2022   

Huisvestingskosten KOH  €   8.719,85  

Administratiekosten KOH  €   2.685,00  

Training en cursussen KOH  €      998,25  

Schoonmaken KOH  €      636,56  

Brandstofkosten / reiskosten KOH  €   2.718,35  

Onderhoudskosten auto  €      800,00  

Overige autokosten KOH  €      318,29  

Kosten vrijwilligers KOH  € 10.028,62  

Werk kleding - KOH  €   2.280,14  

Vrijwilligers feesten KOH  €   1.905,58  

Bankrente en -kosten KOH  €      292,54  

Verzekeringen algemeen KOH  €      307,44  

Folders - KOH  €   1.026,26  

Tuin - KOH  €      972,61  

Overige kosten KOH  €   2.246,79  

Shop KOH  €   6.253,20  

Kosten voedsel konijnen KOH  €   1.206,18  

Groente KOH  €   3.346,53  

Kosten hooi en bodembedekking KOH  €   2.487,50  

Konijn terug KOH  €      532,50  

Konijn van andere opvang KOH  €      426,75  

Kosten dierenarts KOH  € 28.452,13  

Kruiden KOH  €   1.008,30  

Kosten entdag dierenarts KOH  €   3.650,01  

Overige kosten entdag KOH  €      158,39  

Totaal kosten  € 83.457,77  

   

Saldo  € 4.584,85  
 


