Adres
Broerdijk 32A
1679 GK
Midwoud

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 13:00
Zaterdag en zondag
van 9:00 tot 12:00

Contact
Tijdens openingstijden:
0229-591856
Spoed buiten openingstijden:
06 12136817
info@debontepiet.com

Jaarverslag 2018

van Stichting tot Instandhouding van Vogel- en
Dierenopvang in Westfriesland, kortweg “De Bonte Piet”.

1. Doelstelling De Bonte Piet
De Bonte Piet is sinds 1 juli 2012 het enig erkende centrum in WestFriesland voor de opvang van “uit de natuur afkomstige, nietgedomesticeerde, beschermde inheemse diersoorten”. Er wordt nauw
samengewerkt met andere dierenopvangcentra en instellingen in NoordHolland. Het verzorgingsgebied breidt zich de laatste jaren steeds verder
buiten West-Friesland uit.
De doelstelling van De Bonte Piet is het tijdelijk opvangen, revalideren en
verzorgen van inheemse dieren die door ziekte, verwonding of
weesworden tijdelijk niet zelfstandig in de natuur kunnen overleven.
Daarbij is het van belang dat de dieren zo min mogelijk stress oplopen of
gewond raken. Tijdens de opvangperiode wordt ervoor gezorgd, dat de
dieren zoveel mogelijk kunnen leven volgens hun eigen gedrag, zodat zij
zo makkelijk mogelijk, eventueel na overleg of behandeling met en door
een dierenarts, weer kunnen terugkeren in de natuur. Voorts geeft De
Bonte Piet waar mogelijk voorlichting over flora en fauna en draagt zoveel
mogelijk uit, dat deze niet verstoord mogen worden.
De activiteiten vinden het hele jaar door plaats, met pieken in het voorjaar
(jonge, verweesde dieren) en in de winter (weinig voedsel). Dieren
kunnen 24 uur per dag gebracht worden, of door de mensen zelf, of door
de dierenambulance.
De Bonte Piet vangt geen huisdieren op. Dieren die binnenkomen, maar
niet vallen onder de verstrekte vergunning, worden zo snel mogelijk
doorgeplaatst naar centra die daar wel een vergunning voor hebben.
2. Bestuur
De Bonte Piet heeft een bestuur dat op 31 december 2018 bestaat uit
drie leden (zie bijlage, uittreksel Kamer van Koophandel). Er wordt
gestreefd naar een aantal van 5 bestuursleden. De werving hiervan blijft
een punt van aandacht. Het bestuurslidmaatschap vraagt niet alleen
betrokkenheid en een bepaalde deskundigheid, maar ook inzet in tijd.
De Bonte Piet heeft een ANBI-erkenning en is beneficiant van de
Stichting DierenLot.
3. Medewerkers
De Bonte Piet heeft net als in 2017 ook in 2018 een beheerder in dienst
voor 20 uur per week. Vanaf mei 2018 kon de Bonte Piet daarnaast
tijdelijk een assistent-beheerder aanstellen voor gemiddeld 25 uur per
week dankzij het tijdelijk beschikbaar hebben van extra financiele
middelen. Volgens de erkenning van de Provincie zou er een fulltime
beheerder aangesteld moeten worden. Dit is financieel niet haalbaar.
Beide beheerders zetten zich met name in op kennisoverdracht en
aansturen van de vrijwilligers.
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Naast het bestuur en de twee beheerders waren er eind van het jaar 48 vrijwilligers, die
één of meerdere dagdelen, ook ’s avonds, taken uitvoeren. In 2018 is verder gewerkt
aan actualisering van de protocollen en instructie-avonden voor medewerkers. Noch
het bestuur, noch de vrijwilligers, ontvangen een vergoeding. In 2018 werden 2
personeelsbijeenkomsten voor de medewerkers georganiseerd.
De Bonte Piet is een erkend stagebedrijf en heeft in 2018 drie stagiars kunnen
begeleiden bij hun paraveterinaire opleiding van het Clusius college.
4. Communicatie
De website van De Bonte Piet functioneert als professioneel communicatiemiddel voor
de buitenwereld, mede door de koppeling met Facebook en Twitter. De Bonte Piet heeft
uitstekende ralatie met Noord-Hollandse media. Regelmatig werd in 2018 “de krant
gehaald” met verhalen over de opgevangen dieren.
In 2018 werd in het voor- en najaar een magazine uitgegeven en verspreid onder
donateurs en relaties. De inhoud van deze magazines werd gevuld door onze
medewerkers en de productie van het magazine werd volledig gesponsord.
In maart 2018 werd een Open Dag gehouden, waar we bijna 1.000 bezoekers mochten
ontvangen en rondleiden.
5. Resultaat dierenopvang
In 2018 was er in februari een korte koude en vanaf mei een lange warme periode. Dit
leidde samen met een aantal grote infrastructurele werken zoals de aanleg van de
nieuwe Westfrisiaweg en Agriport in de Wieringermeer tot een sterke toename van het
aantal opgevangen dieren. In totaal werden 3.661 dieren opgevangen. Er werden 138
soorten geteld. De gemiddelde opvang per dier was 9 dagen.
In 2018 werden 3661 dieren opgevangen, 138 soorten
Aalscholver
Agapornis
Baardman
Bokje
Boomkruiper
Buizerd
Bunzing
Degoe
Dodaars
Duif, holenDuif, houtDuif, postDuif, sierDuif, stadsDuif, Turkse tortel
Eend, bergEend, Carolina
Eend, krakEend, kuifEend, loop -

Eend, Muskus
Eend, slobEend, smient
Eend, TammeEend, wilde Eend, wintertaling
Egel
Ekster
Fazant
Fazant, ZilverFret
Fuut
Gans, boerenGans, brandGans, grauwe Gans, grote Canadese Gans, kleine Canadese Gans, NijlGoudhaan
Groenling

Haan
Haas
Hamster
Havik
IJsvogel
Jager, grote Jager, middelste Jan-van-gent
Kakariki
Kalkoen
Kauw
Kemphaan
Kiekendief, bruine Kievit
Kip
Kluut
Kneu
Koekoek
Konijn, tam
Konijn, wild -

Kraai
Kramsvogel
Kwartel
Kwikstaart, gele Kwikstaart, witte Lepelaar
Lijster, zangMarter, BoomMeerkoet
Mees, koolMees, pimpelMees, zwartkop
Meeuw, drieteenMeeuw, grote mantelMeeuw, kleine mantelMeeuw, kokMeeuw, stormMeeuw, zilverMerel
Mol

Muis, tam
Mus, grasMus, heggenMus, huisNoordse stormvogel
Papegaai, amazone
Parelhoen
Parkiet, phyrrhuraParkiet, grasParkiet, halsbandParkiet, Port Lincoln
Parkiet, valkPlevier, kleine Putter
Rat, tam
Rat, wild Reiger, blauwe Reiger, grote zilverRietzanger
Roodborst

Rosella
Schildpad, waterschildpad
Scholekster
Sijs, barmSnip, houtSnip, waterSpecht, groene Specht, grote bonte Sperwer
Spin
Spreeuw
Tjiftjaf
Tropische vogelsoort
Tureluur
Uil, kerkUil, ransUil, steenValk, boomValk, torenVink

Vink, zebraVisdief
Vlaamse gaai
Vleermuis
Vleermuis, Dwerg
Vos
Waterhoen
Waterral
Wezel
Winterkoning
Witgat
Zeekoet
Zwaan, kleine Zwaan, knobbelZwaan, wilde Zwaluw, boerenZwaluw, gierZwaluw, huis-

De dieren die De Bonte Piet helpt, komen op verschillende manieren binnen:
 Dieren worden tijdens openingsuren gebracht door Dierenambulances of
particulieren
 Dieren worden gebracht door Dierenambulances en particulieren buiten de
normale openingstijden en door hen geplaatst in het noodhuisje om later, in de
avond of de volgende ochtend door de medewerkers van De Bonte Piet te
worden behandeld
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Het resultaat van de dierenopvang hangt af van de mogelijkheid tot herstel en de
daadwerkelijke opvang. Een relatief groot aantal dieren, rond de 40%, komt
zwaargewond binnen zonder enige herstel- of overlevingskans. Sommige overlijden bij
binnenkomst. Ook in het noodhuisje worden regelmatig overleden dieren aangetroffen.
Het doel om deze dieren weer te laten herstellen en vrij te laten in de natuur zal dan ook
niet altijd gehaald worden. Om deze reden hebben we afgesproken dat dieren, die dood
binnenkomen of binnen 48 uur na binnenkomst overlijden, niet mee zullen tellen in het
eindresultaat. Onderstaand overzichtje laat de cijfers over 2018 zien:

Het aantal opgevangen dieren was in 2018 met 44% aanzienlijk hoger dan in 2017. Dit
wordt in onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt:

Bijzondere dieren
De top-5 van de 138 soorten opgevangen dieren is al jaren bijna hetzelfde: De familie
duif staat op nummer één, gevolgd door de eend, meeuwen, egels en kauwen. In 2018
kwamen er ook weer vele bijzondere gasten die niet in de vrije natuur thuishoren zoals
postduiven, schildpadden, spinnen, kippen, kalkoenen, parkieten en papegaaien. De
Bonte Piet vangt deze dieren wel op, maar plaatst ze zo snel als mogelijk over naar
gespecialiseerde opvangcentra.
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6. Waar komen de dieren vandaan
De 3661 opgevangen dieren kwamen in 2018 uit 133 dorpen en steden die behoren bij
26 gemeenten.
Dorpen waaruit dieren werden opgevange, jaar 2018
Aartswoud
Abbekerk
Akersloot
Alkmaar
Amsterdam
Andijk
Anna Paulowna
Apeldoorn
Avenhorn
Barsingerhorn
Beets
Bennebroek
Benningbroek
Bergen
Berkhout
Beverwijk
Oosterblokker
Westerblokker
Bobeldijk
Bovenkarspel

Breezand
Broek in Waterland
Broek op Langedijk
Burgervlotbrug
Callantsoog
Castricum
De Goorn
De Rijp
De Weere
Den Helder
Den Ilp
Den Oever
Dirkshorn
Edam
Eenigenburg
Egmond aan Zee
Enkhuizen
Gouwe
Grootebroek
Grosthuizen

Hargen
Haringhuizen
Hauwert
Heerhugowaard
Hem
Hensbroek
Hippolytushoef
Hoofdddorp
Hoogkarspel
Hoogwoud
Hoorn
Ilpendam
Kalverdijk
Katwoude
Koedijk
Kolhorn
Kreileroord
Kwadijk
Lambertschaag
Landsmeer

Lutjebroek
Lutjewinkel
Marken
Medemblik
Middelie
Middenbeemster
Middenmeer
Midwoud
Monnickendam
Neck
Nibbixwoud
Nieuwe Niedorp
Noordbeemster
Obdam
Onderdijk
Oosterdijk
Oosterland
Oosterleek
Oosthuizen
Oostwoud

Opmeer
Opperdoes
Oterleek
Oude Niedorp
Oudendijk
Oudkarspel
Petten
Purmer
Purmerbuurt
Purmerend
Purmerland
Schagen
Schardam
Scharwoude
Schellinkhout
Schoorl
Sijbekarspel
Sint Maarten
Sint Maartensvlotbrug
Sint Maartenszee

Gemeenten waaruit dieren werden opgevangen
Alkmaar
Beverwijk
Edam-Volendam Hoorn
Amsterdam
Bloemendaal
Enkhuizen
Koggenland
Apeldoorn
Castricum
HaarlemmermeerLandsmeer
Beemster
Den Helder
Heerhugowaard Langedijk
Bergen
Drechterland
Hollands Kroon Medemblik

Slootdorp
Spanbroek
Spierdijk
't Rijpje
't Veld
Tolke
Tuitjenhorn
Twisk
Ursem
Valkkoog
Venhuizen
Volendam
Waarland
Warder
Warmenhuizen
Watergang
Wervershoof
Westbeemster
Westerland
Westwoud

Opmeer
Purmerend
Schagen
Stede Broec
Waterland

Wieringerwaard
Wieringerwerf
Wijdenes
Wijdewormer
Winkel
Wognum
Zijdewind
Zuidermeer
Zuidoostbeemster
Zuid-Scharwoude
Zwaag
Zwaagdijk-Oost
Zwaagdijk-West

Wormerland

Zoals mag worden verwacht, komen de meeste dieren uit dorpen en gemeenten die het
dichtst bij de locatie van De Bonte Piet liggen. De top 5 van gemeenten wordt
aangevoerd door de gemeente Hoorn.

Gemeente
Hoorn
Medemblik
Purmerend
Drechterland
Koggenland
Hollands Kroon
Enkhuizen
Stedebroec
Opmeer
Schagen

aantal
983
772
330
269
214
190
185
168
152
135

%
26,85%
21,09%
9,01%
7,35%
5,85%
5,19%
5,05%
4,59%
4,15%
3,69%
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7. Huisvesting
Eind 2017 werd een start gemaakt met de vernieuwing van de behandelruimte, de
ontmoetingsruimte, kantine en sanitair. In januari 2018 werden de nieuwe ruimtes
opgeleverd. Dankzij verschillende donaties konden in 2018 de volgende zaken worden
gerealiseerd:
 Inrichting van de nieuwe ruimtes met meubilair en apparatuur.
 Plaatsing van 44 zonnepanelen op het dak van De Bonte Piet. Hiermee wordt het
energieverbruik meer sterk gereduceerd.
 Vernieuwing van de elektrische installatie in het gebouw. In het hele gebouw konden
nieuwe ledlichtarmaturen worden geplaatst en werden alle contactdozen vervangen.
 Het “noodhuisje” werd vervangen. Voor de noodopvang van dieren buiten de
openingstijden heeft De Bonte Piet de beschikking over een tuinhuisje. Het huisje
was verouderd en aan vervanging toe. Er kon een nieuw, groter, huisje worden
neergezet
 Het parkeerterrein is eind 2018 opnieuw bestraat en uitgebreid.
In 2019 zal vooral het onderhoud van de dierenverblijven een punt van aandacht
worden. Daarnaast wordt gekeken naar uitbreiding van de egel- en vogelruimte,
aanpassing van de voerkeuken, aanpassen van de vloer van de buitenverblijven en
vlakken van de vloeren in het gebouw.
8. Financien
Net als in 2017 is het bestuur van De Bonte Piet vooral bezig met de financiering. De
inkomsten van De Bonte Piet bestaan uit verschillende onderdelen:
 Jaarlijkse bijdragen van donateurs. In 2018 meldden zich 46 nieuwe donateurs aan
en eind 2018 had De Bonte Piet 462 betalende donateurs.
 Adoptie van egels. Het in 2017 opgezette adoptieprogramma is ook in 2018
succesvol gebleken.
 Legaten, acties, overige giften
 Vergoeding van kosten van opgevangen dieren door gemeenten
 Bijdragen van gemeenten.
Dankzij bovengenoemde inkomstenbronnen kon De Bonte Piet in 2018 een aantal
wensen realiseren. De exploitatie kon worden betaald uit extra giften. Er blijven echter
ieder jaar wensen op het gebied van onderhoud, aantal beheerdersuren, vernieuwing
van verblijfsruimtes, etc open staan. Het vinden van financiering blijft daarbij een bron
van zorg. Gemeenten hebben een wettelijke bewaarplicht voor gevonden voorwerpen.
Gevonden dieren vallen hier ook onder. De wet schrijft voor dat de bewaarplicht voor
gevonden huisdieren geldt voor 14 dagen. Voor wilde inheemse dieren wordt de
bewaarplicht niet specifiek genoemd. Vinders zijn verplicht deze dieren over te brengen
naar een opvangcentrum, zoals De Bonte Piet. Een belangrijke oorzaak van de
moeizame financiering is het gegeven dat iedere Gemeente op een andere manier
omgaat met de invulling van de financiering en soms ook geen verantwoording voor de
opvang wil dragen.
Wat kost het
De exploitatiekosten over 2018 bedroegen € 65.000. Door donaties en giften werd €
25.000 ontvangen. Door de betrokken gemeenten zou € 40.000 moeten worden
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opgebracht. Dit bedrag werd bij lange na niet gehaald. Er werden 3.661 dieren
opgevangen. Over de jaren 2016, 2017 en 2018 was dit gemiddeld 2.700 dieren.
De kosten voor opvang komen dan neer op bijna € 15,- per dier.

Wat en hoe dragen de verschillende gemeenten bij
In onderstaand overzicht wordt zichtbaar gemaakt welke gemeentes uit de top 5 op
welke wijze een vergoeding geven en hoe dit zich verhoudt tot het aantal opgevangen
dieren. Het bijdragepercentage is afgezet tegen niet door donaties en giften gedekte
exploitatiekosten van afgerond € 40.000 in 2018.
Purmerend en Enkhuizen dragen bij op basis van een overeenkomst. Met de gemeente
Purmerend zijn in het verleden goede afspraken gemaakt en eind 2018 zijn nieuwe
constructieve gesprekken gestart over bijstellen van de vergoeding.
De gemeenten Drechterland en Medemblik geven ons subsidie. De gemeenten
Beemster, Edam-Volendam, Hollands Kroon, Schagen, Waterland en Opmeer geven
een vergoeding voor de opvang van alle dieren.
Van de gemeente Hoorn wordt vooralsnog geen vergoeding ontvangen. Wel zijn op
initiatief van de gemeente Hoorn – onder regie van de Dierenbescherming - begin 2018
gesprekken gestart, om ook tot een vergoedingsregeling te komen voor de 7 Westfriese
gemeenten. Dit heeft vooralsnog niet tot enig resultaat geleid.
Top 5
gemeenten
Hoorn
Medemblik
Purmerend
Drechterland
Koggenland

Aantal
opgevangen
dieren 2018
983
772
330
269
214

% van
totaal
26,85%
21,09%
9,01%
7,35%
5,85%

Kosten 2018 Feitelijke
bijdrage
in Euro's
€ 14.745
€0
€ 11.580
€ 1.230
€ 4.950
€ 3.770
€ 4.035
€ 233
€ 3.210
€ 80

Feitelijke
bijdrage
in %
0%
11%
76%
6%
2%

9. Tenslotte
De Bonte Piet kijkt terug op een bijzonder jaar met een 40% hoger aantal opgevangen
dieren, een mooi resultaat voor wat betreft de ontvangen donaties en giften en vele
uitdagingen voor het nieuwe jaar 2019.
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